RESA MED HURTIGRUTEN
I DE CHILENSKA FJORDARNA OCH ANTARKTIS
21 november -9 december 2016

Preliminärt program:
21 nov
Måndag

22 nov
Tisdag

Dag 1

Flyg till Santiago de Chile

På kvällen

Flygresa via Paris till Santiago.

Dag 2

Ankomst Santiago de Chile

Kl 09:55

Lokal tid ankomst till Santiago de Chile.
Transfer från flygplatsen till Sheraton Hotel i Santiago för två övernattningar.

23 nov
Onsdag

Dag 3

Santiago de Chile
Frukost och inkvartering på hotellet i Santiago
Dagen fri på egen hand

24 nov
Torsdag

Dag 4

Santiago de Chile - Punta Arenas
Frukost och utcheckning från hotellet i Santiago
Transfer till flygplatsen och flyg till Punta Arenas där expeditionsfartyget MS Midnatsol ligger redo
att ta med dig på äventyr. Nu börjar resan söderut, och vi beger oss in i de chilenska fjordarna med
sina branta berg, gröna frodiga dalar och till och med glaciärer.

25 nov
Fredag

Dag 5

De chilenska fjordarna
Vi börjar med att segla söderut i Magellans sund till Isla Tucker och sedan genom den extremt trånga
Canal de Gabriel. De chilenska fjordarna är kända för att vara större, djupare och mer imponerande än
de norska fjordarna och de allra flesta håller sig på däck för att uppleva utsikten.

26 nov
Lördag

Dag 6

De chilenska fjordarna och Kap Horn
Om vädret tillåter går vi i land på Kap Horn. Men området är känt för hög sjö och svåra
väderförhållanden, så om vi går i land är det verkligen en stor bedrift.

27 nov
Söndag

Dag 7

Till havs
Förbered dig på upplevelserna i Antarktis! Detta gör du antingen genom att titta på någon av de
filmer vi visar, lyssna på föredrag eller se vad som händer i Explorer-rummet.

28 nov
Måndag

Dag 8

Till havs - Antarktis
Första mötet med Antarktis är oftast en överväldigande och sensationell upplevelse. Allt är vitt,
horisonten oändlig och havet fullt av isberg och valar. Denna känsla håller i sig tills vi går i land vid
första pingvinkolonin. Då känns nämligen allt ännu mer överväldigande. Pingviner är inte alls rädda
för människor och det går att komma mycket nära inpå dem.

29 nov
- 3 dec
Tisdag
- lördag

Dag 9-13

4 dec
Söndag

Dag 14

Antarktis
Följ med i land för att utforska mer, möt pingviner och pälssälar på nära håll och se glaciärer, gamla
valfångststationer och reliker. Från däck finns det också stora chanser att få se valar. Nu är du på en av
världens mest avlägsna platser och kommer inte att ha långtråkigt en sekund! Vi besöker bland annat
Sydshetlandsöarna och Cuverville Island, med sin enorma koloni åsnepingviner. Neko Harbour är
vackert belägen längst in i Andvord Bay. Paradise Harbour fick sitt passande namn av valjägare under
förra århundradet. Du kan också se fram emot besöket på Half Moon Island, en av de vackraste
platserna i Antarktis. Följ med expeditionsteamet för att se pingviner och sälar, paddla kajak och
utforska alla spännande platser. Ombord ges det flera föredrag och Young Explorers Antarctica kan
ägna sig åt ”vetenskapliga experiment”.
Antarktis
Efter sex spännande dagar i Antarktis kan du återuppleva allt spännande du har varit med om när
resenärerna delar med sig av filmer och foton. Här finns också möjlighet att ha skoj i Explorer-rummet
eller koppla av på däck.

5 dec
Måndag

Dag 15

Kap Horn och De chilenska fjordarna
Om vi inte gick i land på Kap Horn på väg söderut försöker vi göra det i dag. Om inte, besöker vi
Puerto Williams, där det finns både ett intressant antropologiskt museum och resterna av gamla
indianbosättningar.

6 dec
Tisdag

Dag 16

De chilenska fjordarna
Vi seglar genom de chilenska fjordarna och du får uppleva ytterligare en dag av vild natur och
imponerande syner. I en av fjordarna går vi i land och utforskar området omgivna av höga fjäll och
glaciärer. Sista dagen avslutas med en avskedsmiddag ombord.

7 dec
Onsdag

Dag 17

Punta Arenas - Santiago de Chile
När vi lägger till i Punta Arenas är äventyret slut och det är dags att ta farväl av de nyfunna vännerna
och besättningen. Vi kör dig till flygplatsen där flygplanet tar dig vidare till Santiago de Chile.
Transfer från flygplatsen till Sheraton Hotel i Santiago för en övernattning.

8 dec
Torsdag

Dag 18

Santiago de Chile - Hemresa
Frukost och utcheckning från hotellet i Santiago
Transfer till flygplatsen

9 dec
Fredag

Kl 17:10

Avresa med flyg från Santiago de Chile mot Paris

Dag 19

Hemkomst
Efter planbyte i Paris ankomst till Sverige under eftermiddagen/kvällen.

Programmet är beroende av för tillfället rådande väderförhållanden, varför reservation för ändringar utanför vår kontroll görs.
Alla tider är preliminära.
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