
VLUCHTEN, TRANSFERS EN
2 HOTELOVERNACHTINGEN INBEGREPEN

ALL-INCLUSIVE EXPEDITIECRUISE
NAAR GROENLAND

BOETIEKCRUISE
VAN 29 AUGUSTUS TOT 10 SEPTEMBER 2022 

AAN BOORD VAN DE SH MINERVA 
[NIEUW SCHIP MET SLECHTS 152 GASTEN] 



ZIE WAT ANDEREN NIET ZIEN 
MET SWAN HELLENIC

Als u de afgelegen poolgebieden wilt ervaren of echt buiten de gebaande 
paden gelegen bestemmingen en culturen van onze spectaculaire planeet 
wilt ontdekken, dan bent u in goed gezelschap. Swan Hellenic staat syno-
niem om haar gasten authentieke, intieme en onvergetelijke momenten 
te bieden op buitengewone locaties en afgelegen bezienswaardigheden. 

Swan Hellenic is een gevestigd, gerespecteerd, door de eigenaar beheerd 
erfgoedmerk met meer dan 7 decennia expertise in onontdekte bestem-
mingen.

Onze visie is eenvoudig
 

IN CULTURELE EXPEDITIE CRUISES
70 jaar na zijn eerste baanbrekende cruise 
keert Swan Hellenic met trots terug naar 
de wateren van de wereld met twee gloed-
nieuwe expeditieschepen. De hardware zal 
vooruitstrevend zijn, maar de kernwaarden 
die het merk ondersteunden en zijn gasten 
vanaf het begin zo goed bedienden, blij-
ven op hun plaats. Net als de passie voor 
verkennende reizen naar de verste verre 
oorden van de wereld.

Onze schepen combineren de nieuwste 
poolijsklasse-technologie met stijlvolle, 

die we ‘Scandi-luxe Chique’ noemen. 

Ruime en goed geplande kajuiten heb-
ben royale badkamers, comfortabele 
eetfaciliteiten op de kamer en vrij uit-
zicht. De bedoeling is om een onop-
vallende, ontspannende achtergrond te 
bieden die gasten volledig onderdom-
pelt in adembenemende landschappen.

Het expeditieprogramma biedt meesle-
pende exclusieve bucketlist-ervaringen 
voor de veeleisende reiziger met een 
nieuwsgierige geest. Onze innovatieve 
routes worden minutieus gepland en uit-
gevoerd door experts van wereldklasse.

We kijken ernaar uit u aan boord te ver-
welkomen.

SCHEEPSKENMERKEN IN ÉÉN OOGOPSLAG
Oceanen van buitenruimte. Ons scheeps-
ontwerp biedt enorme hoeveelheden toe-
gankelijke buitenruimte, waardoor onze 
gasten te allen tijde één kunnen zijn met 
de natuur.

Het expeditielab. Ons ultramoderne la-
boratorium zorgt ervoor dat gasten elk 
moment van hun once-in-a-lifetime reis 
vastleggen.

Sauna met Uitzicht. Ontspan en herleef 
in de sauna, het buitenzwembad of de 

jacuzzi terwijl u geniet van het voorbij-
trekkende landschap.

Moderne internationale delicatessen. De 
overvloed aan eetgelegenheden van Swan 
Hellenic zorgen ervoor dat gasten zin heb-
ben in wereldwijde smaken.

. Voor expedities 
aan wal is er een verwarmde, door conci-
erge beheerde kleedkamer die we graag 
Basecamp noemen.



Welkom op SH Minerva 
UW NIEUWE THUIS WEG VAN HUIS

Ons elegante 5-sterren boetiekschip in Scan-
di-design biedt u een intieme setting van 
waaruit u volledig wordt ondergedompeld in 
alle bezienswaardigheden en landschappen van 
uw reis.

Introductie van SH Minerva

Ons gloednieuwe schip is ontworpen om in 
stijl en comfort naar bestemmingen buiten de 
gebaande paden en afgelegen poolgebieden 
te reizen.

Het schip heeft een PC5 ijsversterkte romp ge-
combineerd met extra grote stabilisatoren om 
uw reis zo soepel mogelijk te laten verlopen.

. We weten hoe belangrijk 
de buitenruimte is, dus onze ruime, ontspan-
nende openbare ruimtes bieden wijd open, vrij 
uitzicht over het hele schip. De bestemming is 
altijd in zicht.

. De veiligheid en het geluk van 
onze gasten staat voorop voor onze 120-kop-
pige bemanning aan boord, evenals voor ons 
gepassioneerd expeditieteam dat spannende 
excursies aan wal en blijvende herinneringen 
zal aanbieden.

Bij onze aanbieding is hetgeen volgt inbegrepen:

• Retourvluchten Brussel-Reykjavik

• Een nacht pre- en post-cruise (hotel 4* of 5*) met 
ontbijt

• Alle transfers tussen het hotel, de haven en de 
luchthaven

• Accommodatie aan boord
• Alle maaltijden aan boord inclusief roomservice 24 

uur per dag
• -

sche dranken 24 uur per dag
• Lezingenprogramma’s door ons ervaren expeditie-

team en gastsprekers
• Excursieprogramma aan wal o.l.v. ons deskundig 

expeditieteam
• Swan Hellenic expeditie parka
• Gebruik van rubberen laarzen voor het aan wal 

gaan
• Standaard WiFi (Premium WiFi beschikbaar)
• Fooien aan boord en havenbelastingen



DAG 1 - REYKJAVIK - In het centrum van de uitgestrekte 
hoofdstad van IJsland domineert de moderne, orgelpijpvormige 
kerk Hallgrimskirkja de top van de stad. Gezellige bars, cafés en 
winkels vind je langs de omliggende straten die worden verwarmd 
door het geothermische water van IJsland. De haven herbergt 
een opvallende moderne concertzaal. Populaire uitstapjes zijn: de 
Blue Lagoon, een geothermische spa in de buurt van het dorp 
Grindavik en de Golden Circle-tour langs de Gullfoss-waterval en 
de machtige Strokkur-geiser in het Thingvellir National Park.

DAG 2 - OP ZEE - Terwijl u naar uw volgende aanloophaven vaart, 
kunt u de dag op zee doorbrengen terwijl u geniet van de faciliteiten 
van het schip en meer te weten komt over de vele facetten van uw 
bestemming van de deskundige experts aan boord. Luister naar 
een verrijkend gesprek, geniet van een ontspannende behandeling 

van wat rust in uw hut, deel reisherinneringen met nieuw gevonden 
vrienden: de mogelijkheden zijn legio.

DAG 3 - SKJOLDUNGEN - Aan de steile oostkust van Groenland 
wordt de verbluffend schilderachtige, U-vormige Skjoldungen 
Fjord omringd door hoge besneeuwde bergen, dwergberken, 
arctische wilde bloemen en wilgenbossen met aan het ene 
uiteinde de Thrym-gletsjer. Hoge rotswanden, kronkelige rivieren 
en grote spleten van ijspilaren maken plaats voor uitgehouwen 
ijsbergen in de fjord die glanzen in een wit tot blauw spectrum. Je 
hebt ook de mogelijkheid om walvissen te zien onder een zuivere 
blauwe lucht.

DAG 4 - PRINCE CHRISTIAN SOUND & AAPPILATTOQ - De 
kleine, kleurrijke en mooie Scandinavische huizen van Aappilattoq, 
de enige nederzetting in Prince Christian Sound, staan   grimmig 
tegen besneeuwde bergruggen in deze ijzige wildernis. In Prince 
Christian Sound, een prachtig dramatisch fjord in het zuiden 
van Groenland, varen we tussen vinvissen, blauwe vinvissen en 
dwergvinvissen, terwijl je misschien ook muskusossen, ijsberen 
en baardrobben ziet. Geniet van deze ongerepte, pittoreske 
waterwegen waar prachtige gletsjers torenen en granieten kliffen 
zich overgeven aan kristalheldere watervallen.

DAG 5 - IVITTUUT - Verken vandaag de verlaten gebouwen 
van Ivittuut, het enorme kryolietgat en de bovengrondse 
begraafplaats. Deze nederzetting speelde een cruciale rol in 
de Tweede Wereldoorlog, omdat kryoliet werd gebruikt om 
aluminium te produceren om gevechtsvliegtuigen te bouwen. 
Loop rond de verlaten huizen en leer over de geschiedenis van 
Ivittuut.

DAG 6 - NUUK (GODTHAB) - De hoofdstad Nuuk, de thuisbasis 
van meer dan een derde van de Groenlanders, kan je gemakkelijk 
misleiden dat je door zo’n wild en afgelegen land reist. Ook 
bekend onder de Deense naam Godthåb (Goede Hoop), zie 
je de drukke oude koloniale haven met de prominente Nuuk-
kathedraal, kleurrijke houten huizen, avant-garde architectuur en 
een prachtige reeks fjorden met helder ijswater en een ongerepte 
bergachtige achtergrond. Kijk uit voor walvissen en op het land 
poolvossen, poolhazen en rendieren.

DAG 7 - SISIMIUT - Net ten noorden van de poolcirkel en de 
meest noordelijke stad van Groenland, blijft Sisimiut in de 
winter ijsvrij en staat bekend als een centrum voor avontuurlijke 
sporten. Al meer dan 4.500 jaar bewoond door de Inuit, Dorset en 
vervolgens Thule, blijft hondenslee een veelgebruikte vorm van 
transport en we hebben een kans om verlaten nederzettingen te 
zien, maar het heeft ook een coole, moderne kant. Kijk uit voor 
bultruggen en walrussen tussen Sisimiut en het Thule-district in 
het noorden.

DAG 8 - ILULISSAT - Varend door de ijsberghoofdstad van de 
wereld naar Diskobaai, is het IJsfjord van Ilulissat één van de 
hoogtepunten van de cruise. Gezien de status van UNESCO-
werelderfgoed, is deze IJsfjord een populaire toeristische 
bestemming, en dankzij de productieve Sermeq Kujalleq-gletsjer 
kalven duizenden gigantische ijsbergen van de Groenlandse ijskap 
in de zee. De stad Ilulissat, voorheen Jakobshavn, is de thuisbasis 
van evenveel sledehonden als mensen.

DAG 9 - DISKOBAAI - Qeqertarsuaq is de grootste stad op het 
eiland Disko, het grootste eiland van Groenland, aan de westkust 
en maakt deel uit van Diskobaai, een UNESCO-werelderfgoed. 
De Lyngmark-gletsjer steekt uit boven de stad en de weelderige 
heuvels, basaltkolommen en zwarte zandstranden van het gebied 
weerspiegelen de vulkanische oorsprong van het gebied. Het 
gebied is zeer vruchtbaar en herbergt diverse soorten die nergens 
anders in Groenland voorkomen. Houd de warmwaterbronnen en 
walvissen in de gaten, terwijl we langs drijvende ijsbergen varen.

DAG 10-11 - KANGERLUSSUAQ - Kangerlussuaq, aan één van de 
langste fjorden in het westen van Groenland, heeft een geschiedenis 
als vliegbasis uit de Tweede Wereldoorlog. Bezoek de 60 meter 
hoge Russell-gletsjer aan de rand van de Groenlandse ijskap om het 
te horen en te zien kraken en afbreken in het smeltwater. Andere 
populaire activiteiten zijn kajakken op de fjorden en natuurtochten 
door de gletsjergebieden die muskusossen, rendieren, poolvossen 
en giervalken aantrekken.

UW GROENLAND CRUISE IN DETAIL



All-Inclusive expeditiecruise naar Groenland
29 augustus - 10 september 2022 (13 dagen/11 nachten) : van Reykjavik naar Kangerlussuaq

Verken een afgelegen en opmerkelijke regio van de 
wereld tijdens onze 11-daagse West Groenland-tour 

aan boord van ons boetiekschip. Traditionele manieren 
van leven zijn nog steeds te zien tegen een achtergrond 
van prachtige arctische landschappen en immense ber-
gen. We navigeren door een ingewikkeld fjordenstelsel 
dat wemelt van drijvende ijsbergen, rivierdalen en hel-
lingen die de geheimen van de Noorse bevolking en 
nederzettingen van meer dan 4.500 jaar oud bewaren. 
Ontdek de UNESCO-werelderfgoedlocaties, Viking-ruï-
nes, de paden van Inuit-migraties langs ongerepte, pit-
toreske waterwegen die samenkomen met kristalhelde-
re watervallen. Ga met ons mee op onze rondreis door 
een fascinerend en gevarieerd deel van Groenland.

OPMERKING
• Prijzen zijn geldig tot 30/04/2022.

VAARROUTE UW SCHIP: SH MINERVA

29 aug. Vlucht Brussel-Reykjavik
Transfer luchthaven - hotel 
Overnachting te Reykjavik

30 aug. Transfer hotel - schip
Reykjavik, IJsland

31 aug. Dag op zee
1 sept. Skjoldungen, Groenland
2 sept.

Groenland
3 sept. Ivittuut, Groenland
4 sept. Nuuk (Godthab), Groenland
5 sept. Sisimiut, Groenland
6 sept. Ilulissat, Groenland
7 sept. Diskobaai, Groenland
8 sept. Kangerlussuaq, Groenland
9 sept. Kangerlussuaq, Groenland

Transfer schip - luchthaven
Vlucht Kangerlussuaq - Reykjavik
Transfer luchthaven - hotel 
Overnachting te Reykjavik

10 sept. Transfer hotel- luchthaven 
Vlucht Reykjavik - Brussel

CATEGORIE
Oceanview € 8.746 p.p.
Balcony D5 € 9.542 p.p. 
Balcony M5 € 10.088 p.p.
Balcony D6 € 10.577 p.p.
Suite € 11.915 p.p.
Premium Suite € 13.337 p.p.



Contacteer Travel In Style of uw reisagent
info@travelinstyle.be | tel. +32 (0) 313 77 61 | www.travelinstyle.be

Prijzen zijn in Euro, per persoon, gebaseerd op dubbele bezetting. Een hotelovernachting voorafgaand aan uw 
cruise, de cruise op basis van all-inclusive aan boord, lokale transfers, havengelden, btw en taksen zijn inbe-
grepen. Het reisschema en de prijzen worden verstrekt onder voorbehoud en kunnen op elk moment, zonder 

-
nitief is. De algemene voorwaarden van de rederij zijn van toepassing.


