
The White Wonderland of the Antarctic

3 t/m 23 december 2021

Alleen bij Captain Cruise: inclusief reisbegeleiding*



Vlucht van Amsterdam-Buenos Aires*
Overnachting Buenos Aires
Vlucht naar Ushuaia en inscheping
Op zee
Stanley Falkland Island
Op zee
South Georgia
Op zee
South Shetland eilanden
Cruise door de Drake Passage
Ontscheping vlucht naar Buenos Aires en overnachting
Vlucht Buenos Aires-Amsterdam
Aankomst Amsterdam

Reisschema en Route

03 december t/m 23 december 2021

Vrijdag
Zaterdag 
Zondag 
Maandag 
Dinsdag 
Woensdag tot donderdag
Vrijdag tot zaterdag
Zondag
Maandag tot zaterdag
Zondag tot maandag 
Dinsdag 
Woensdag
Donderdag

3-dec 
4-dec
5-dec
6-dec
7-dec
8-dec tot 9-dec
10-dec tot 11-dec
12-dec
13-dec tot 18-dec
19-dec tot 20-dec
21-dec
22-dec
23-dec

*Afhankelijk van de vluchttijden kan het zijn dat de vlucht naar Buenos Aires vanuit Amsterdam op 4 december is.

Reischema



Spa
Fitness
Zwembad
Marina/wateractiviteiten

“Ontdekkingen en luxe gaan samen op Hanseatic Inspiration”

Hanseatic Inspiration brengt ontdekking en luxe samen en geeft een nieuwe richting aan voor Hapag-Lloyd met de lancering
van hun expeditieklasse van schepen, die 14 meter lang zijn en slechts 199 tot 230 passagiers vervoeren. Samen met de
Hanseatic Nature en Hanseatic Spirit varen ze naar de meest bijzondere plekken ter wereld. Uitstekend ingericht en op maat
gemaakt voor maximaal comfort, Hanseatic Inspiration beschikt over 120 moderne hutten, veel met balkons, drie restaurants
met open zitting, twee bars, wellnessruimte, zwembad en whirlpool.

Bovendien is Hanseatic Inspiration goed uitgerust en voorbereid op alle expeditie-activiteiten, waaronder een flinke vloot
Zodiacs, de Marina en twee glazen balkons voor sightseeing vanaf het schip. 

Faciliteiten:

Als u meer betrokken wilt raken bij de bestemming, ga dan naar het Marinaplatvorm. Hier kunt u vertrekken met één van de 
17 Zodiacs van het schip, klaar voor de close-up-ervaringen exclusief voor expeditieschepen. Er zijn ook verschillende
watersportuitrustingen beschikbaar, waaronder kajaks, stand-up paddleboards en snorkeluitrusting, zodat gasten bij warm
weer zelf op verkenning kunnen gaan. Ook kunt u genieten aan het zwembad. Het maakt niet uit wat voor weer het is, dankzij
de overkapping kunt u hier altijd gebruik van maken!

Informatie schip

Hanseatic Restaurant- dit is het hoofdrestaurant van het schip en serveert overdag alle maaltijden. Met een internationaal
menu dat dagelijks verandert, zijn de maaltijden gevarieerd en heerlijk.
Lido Restaurant – dit buffetfeest heeft alles wat u nodig heeft voor een heerlijke maaltijd.
Nikkei- vergeet niet te reserveren voor dit intieme fusionrestaurant dat vakkundig de smaken van Japan en Zuid-Amerika
combineert.

Culinair
Hanseatic Inspiration heeft 3 uitstekende restaurantkeuzes:

Entertainment
Er is geen betere manier om te ontspannen na een drukke dag met uw favoriete drankje in de hand en uitkijkend over de
panoramische vergezichten. De twee plaatsen aan boord om dit te doen, zijn in de Observation Lounge en het HanseAtrium,
waar de ontspannen sfeer, attente barmannen en de voortreffelijke drankenlijst de perfecte plek zijn om van uw avond te
genieten.



Categorie 1: Buitenhut

De buitenhutten bieden veel ruimte en omvatten o.a. een
tweepersoonsbed, ruime zithoek, regendouche en een koffiemachine.
Bezetting: max. 2 pers. | Afmeting: 22m²

Prijs van € 14.999,- voor € 13.999 p.p.

Categorie 3: Frans Balkon

De buitenhutten met een Frans balkon bieden u veel binnenruimte. De glazen
schuifdeuren naar het Frans balkon zijn ideaal voor het bekijken van dieren in het
wild, het landschap en om heerlijk te genieten van de frisse lucht.
Bezetting: max. 2 pers. | Afmeting: 22m²

Prijs van € 16.449,- voor € 15.449 p.p.  | 1-pers. nu € 18.599,-

Categorie 4: Balkonhut

De balkonhutten bieden veel ruimte, waaronder een eigen balkon. De ruime
zithoek komt uit op uw balkon en de bedden kunnen worden geconfigureerd als
een- of tweepersoonsbedden. 
Bezetting: max. 2 pers. | Afmeting: 34m² inclusief balkon (hut 28m²/balkon 6m²).

Prijs van € 17.299,- voor € 16.299,- p.p.

Categorie 6: Balkonhut

De balkonhutten bieden veel ruimte, waaronder een eigen balkon. De ruime zithoek
komt uit op uw balkon en de bedden kunnen worden geconfigureerd als een- of
tweepersoonsbedden. 
Bezetting: max. 2 pers. | Afmeting: 34m² inclusief balkon (hut 28m²/balkon 6m²).

Prijs van € 17.649,- voor € 16.649 | 1-pers . nu € 19.999,-

Facileiten in de hut:
Verwarmde wand in de badkamer (bijv. Voor handdoeken en natte parka's), Regendouche, Gratis minibar (frisdrank)
Koffiezetapparaat, Bedden welke uit elkaar gezet kunnen worden, Uitgebreid infotainment met live-uitzendingen en
opnames van deskundige presentaties, navigatiekaart, films en nog veel meer, Verrekijker van SWAROVSKI OPTIK
in de cabine, Nordic walking-stokken, 24-uurs cabineservice

Categorie 5: Frans Balkon

De buitenhutten met een Frans balkon bieden u veel binnenruimte. De glazen
schuifdeuren naar het Frans balkon zijn ideaal voor het bekijken van dieren in het
wild, het landschap en om heerlijk te genieten van de frisse lucht.
Bezetting: max. 2 pers. | Afmeting: 22m²

Prijs van € 16.799,-  voor € 15.799 p.p.

Informatie hutten en prijzen

Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid. 



Inclusief en exclusief

Vluchten van Amsterdam naar Buenos-Aires en v.v. per KLM en/of Air France
Ruimbagage
Hotelovernachting op 4-dec in NH Buenos Aires City 
Hotelovernachting op 21-dec in NH Buenos Aires City 
Reisbegeleiding Captain Cruise bij minimaal 15 personen
Vlucht van Buenos Aires naar Ushuaia op 5-dec en 21-dec retour
Alle transfers

Inclusief: vooraf en na de cruise

€ 200,- p.p. boordtegoed vanuit Captain Cruise
Alle landingen met de Zodiacs 
Ervaren experts met verschillende expertise begeleiden elke cruise, geven presentaties/lezingen
Gebruik van Ocean Academy 
Uitgebreide informatie voor de cruise (handleidingen en expeditie kaarten)
Expeditie en informatie
In de hut ontvangt u champagne om u te verwelkomen
Minibar die dagelijks wordt aangevuld met niet-alcoholische dranken, koffiezetapparaat, 24-uurs cabineservice
Verrekijker en twee sets nordic walking stokken, warme parka's, rubberen laarzen en een snorkeluitrusting
Cruise op basis van volpension
Duits en Engelssprekende bemanningsleden
Havengelden en luchthavengelden
Sportprogramma's in de fitnessruimte 
Ocean Spa met Finse sauna, stoomsauna, ontspanningsruimte binnen en buiten (behandelingen tegen betaling)

Inclusief: tijdens de cruise

Persoonlijke uitgaven aan boord
Stoelreservering tijdens uw vluchten naar Buenos Aires
Verzekeringen 
Reserveringskosten € 25,-
Calamiteitenfonds € 2,50
Nieuwe SGR heffing € 5,- p.p.

Exclusief:


