
  Klaar voor een weergaloze expeditiecruise met 

PONANT? Meer informatie bij ons, uw reisagent.

130 JAAR NATIONAL GEOGRAPHIC
Al sinds die ene bewuste avond in janu-
ari 1888 zit reizen in het National Geo-
graphic-DNA. De oprichting bracht 33 
ontdekkingsreizigers, wetenschappers, 
academici en investeerders samen. Hun 
doel? De toename en verspreiding van geo-
grafi sche kennis.

Intussen doorkruist National Geographic 
onze continenten al meer dan 130 jaar, 
samen met wetenschappers, avonturiers 
en grote storytellers. Om verre culturen 
te ontdekken, de diepten van de oceanen 
te verkennen en de hoogste toppen te be-
klimmen. De non-profi torganisatie ziet 
reizen dan ook als een middel om onze we-
reld beter te begrĳ pen. Via alle mogelĳ ke
kanalen weten ze steeds de meest afge-
legen en ruwe plekken van onze planeet 
inspirerend vast te leggen.

ECO-VERANTWOORD OP ONTDEKKING
De zin voor avontuur, de passie voor ex-
ploratie, de honger om dingen te ontdek-
ken en respect voor onze planeet. Vier 
waarden die National Geographic deelt 
met PONANT, specialist in expeditiecrui-
ses. Al ruim 30 jaar lang neemt de rederĳ  
je mee naar de meest onherbergzame loca-
ties. Waar natuur heer en meester is.

PONANT is zich heel bewust van de ver-
antwoordelĳ kheden ten opzichte van onze 
delicate ecosystemen en lokale gemeen-
schappen. De weg van eco-verantwoord 
reizen, heeft  de rederĳ  dan ook al jaren 
geleden ingeslagen.

UNIEKE EXPEDITIE-ERVARINGEN
Met de zogenaamde ‘National Geographic 
Expeditions’ bundelen National Geo-
graphic en PONANT  hun krachten en 

knowhow. Nieuwe en verrĳ kende expedi-
tiecruises die je nergens anders kan vinden. 
De nieuwe expeditie-ervaringen brengen 
je naar de meest afgelegen, ongerepte en 
woeste regio’s van de wereld. Naar plaat-
sen waar exploratiegeschiedenis werd 
geschreven.

Op elke reis krĳ g je het gezelschap van een 
National Geographic-expert en -fotograaf, 
die hun kennis en inzichten graag met jou 
delen. Fascinerende presentaties en in-
formele discussies zorgen voor een goed 
gevulde ervaring. En wie de wereld door 
de lens van een National Geographic-foto-
graaf bekĳ kt, ontdekt ongetwĳ feld altĳ d 
iets nieuws.

Op ontdekkingscruise met de 
experts van National Geographic

NATIONAL GEOGRAPHIC EXPEDITIONS

PONANT en National Geographic hebben de handen in elkaar geslagen. Met National Geographic Expeditions bieden ze je als liefh ebber 
van ontdekking en natuur de meest intense expeditie-ervaringen. In het gezelschap van National Geographic-experts ontdek je de 
meest ongerepte en best beschermde gebieden van onze planeet. Waar andere schepen niet geraken … 
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edito

Behoud 
van onze 

kwetsbare 
natuur

Met zes nieuwe zusterschepen, de PONANT 
EXPLORERS, tilt PONANT expeditie-
cruises naar tropische wateren naar een 
hoger niveau. Waar andere rederĳ en 
steeds investeren in grotere en grootsere 
schepen, kiest PONANT bewust voor 
kleinere en intiemere luxeyachts om door 
kwetsbare gebieden te varen.

SCHOON SCHIP
De schepen gaan zelfs veel verder dan de 
opgelegde milieuvoorschrift en, om de im-
pact zo voor jaren lang zo laag mogelĳ k te 
houden. Dankzĳ  wetenschappelĳ k onder-
zoek en innovatie, doktert de rederĳ  steeds 
nieuwe oplossingen uit voor behoud van 
natuur.

Om de mariene ecosystemen zo weinig 
mogelĳ k te beïnvloeden, bevat de bescher-
mingslak op de romp van de schepen 
bĳ voorbeeld geen tin. En waar mogelĳ k 
gebruiken de schepen een dynamisch 
positioneringssysteem om ter plaatse te 
blĳ ven. Dan hoeft  het anker niet uitgewor-
pen te worden en blĳ ft  de zeebodem beter 
beschermd.

Dankzĳ  deze en andere verregaande in-
spanningen, werden alle PONANT-schepen 
intussen bekroond met het internationale 
en onafh ankelĳ ke CleanShip-label.
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Benieuwd om de uithoeken van onze planeet samen met een expert en fotograaf van National 
Geographic te verkennen? We selecteerden voor jou alvast deze twee expeditiecruises. Naar 

ongerepte eilanden langs de Afrikaanse kust. En op avontuur in de Indische Oceaan.

NATIONAL GEOGRAPHIC EXPEDITIONS
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Duikavontuur in de Caraïben
VAN 23 TOT 30 NOVEMBER 2019
Aan boord van Le Champlain
Van Puerto Morelos naar Puerto Morelos
8 dagen / 7 nachten

Benieuwd naar fabuleuze snorkel- en duiklocaties? Dit gloed-
nieuwe expeditieplan van PONANT brengt je naar de beste  
onderwaterplekjes van de Caraïben en Midden-Amerika. Zoals 
Banco Chinchorro in Mexico en Isla Utila in Honduras, te midden 
van de koraalriffen. Geen duikervaring? Dan maken de erkende  
PADI-duikinstructeurs aan boord je wel wegwĳs.

De hemelse stranden en het Barrièrerif van Belize vormen de thuis-
basis van de karakteristieke Great Blue Hole. Volgens beroemd 
ontdekkingsreiziger Jacques-Yves Cousteau is dit een van de tien 
mooiste duikplekken ter wereld. In Livingston, Guatemala, maak je 
dan weer kennis met de Garifuna-cultuur, Unesco Werelderfgoed. 
En een van de laatste stops is Isla Mujeres voor de Mexicaanse kust, 
ooit een heilige plaats voor de Maya’s.

Seychellen en Aldabra-atol
VAN 14 TOT 26 DECEMBER 2019
Aan boord van Le Bougainville
Van Victoria naar Victoria
13 dagen / 12 nachten

Deze 13-daagse expeditiecruise van en naar de hoofdstad van de 
Seychellen voert je langs een decor van turquoise wateren en kokos-
palmen. Eerste aanleghaven is het eiland Poivre, waar de zeeschild-
padden gewoon in de lagune zwemmen en een heerlĳke plek om te 
duiken en snorkelen. Net als Astove en het koraalrif van Alphonse.

Orgelpunt van de reis is Aldabra, een gigantisch koraalatol en 
beschermd als Unesco Werelderfgoed. Tussen de mangroves en 
fijne zandstranden bevindt zich de grootste kolonie reuzenschild-
padden ter wereld. Verken de verre uithoeken van de Seychellen, 
en de meest afgelegen en zelden bezochte eilanden. Zoals het  
Farquhar-atol of Saint-Pierre Island, beiden bekend om hun  
vogelkolonies van noddy’s en opaalsternen.

HOOGTEPUNTEN:

• Vier Midden-Amerikaanse landen in één cruise
• Barrièrerif van Belize en Half Moon Caye
• Ontdekking van Livingston, enkel bereikbaar via de zee
• Great Blue Hole: misschien de mooiste duiklocatie ter wereld
• Aanschouw het mariene wildlife van de Caraïben vanuit het 

Blue Eye onderwatersalon

HOOGTEPUNTEN:

• Aldabra, grootste koraalatol ter wereld en Unesco Werelderfgoed
• Outer Islands en Farquhar-atol, beiden heel afgelegen en zelden 

bezocht
• Koraaleiland Desroches en zĳn weelderige vegetatie
• Anse Source d’Argent, het beroemdste strand van La Digue
• De grootse kolonie reuzenschildpadden ter wereld
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