
GRANDIOOS IJSLANDSCHAP
“Een diepblauwe noordelĳke watermassa, 
vol oplichtend drĳfijs in het blauwe rim-
pellaken van de oceaan. Met besneeuwde 
kustlĳnen en bergen die precies een on-
metelĳke slagroomtaart vormen.” Wanneer 
we Davy vragen hoe hĳ het heeft gesteld op  
expeditiecruise naar Spitsbergen, spreekt 
hĳ nog steeds met veel bewondering.

“Spitsbergen is een indrukwekkende ĳs-
woestĳn. In de schaduw van het ĳs schuilt 
een grandioos en inspirerend landschap 
met puntige bergen, diep ingesneden fjor-
den en begroeide valleien.”

WALVISSEN EN WALRUSSEN
De expeditie-ervaring liet merkbaar een 
diepe indruk na. “Langs krakende gletsjers 
vaarden we met de rubberen excursieboten 
door het ĳswater van Spitsbergen. Wind en 
kou trotserend, keken we met open mond 
naar het opspuitende water van walvissen.”

Spitsbergen is een wonderlĳke archipel van uitgestrekte ĳsvelden en in sneeuw verdronken pieken en 
gletsjers. Een gebied van bĳna meer ĳsberen dan mensen, rĳk aan epische legendes van poolexploratie. 
Dichter bĳ de noordpool kan je wellicht niet geraken. Samen met zĳn vrouw en zĳn kinderen van 5 en 7, 
maakte Davy een avontuurlĳke expeditiecruise naar deze bĳzondere eilandengroep.“Een openbarende 
ontdekking … ”

“We zagen een kolonie zonnebadende 
walrussen en ĳsformaties in vĳftig tinten 
blauw. De zoektocht door het ĳs bracht ons 
daarna terug naar ons expeditieschip dat 
ergens op ons lag te wachten.”

WARMTEWISSELAAR VAN DE PLANEET
Behalve de pracht van de ongerepte natuur, 
ontdekte het gezin de wetenschappelĳke 
basissen en desolate nederzettingen van 
Spitsbergen. “De lezingen aan boord gaven 
ons heel wat inzichten over de geschiede-
nis van de Nederlandse walvisvaarders en 
Russische pelsjagers.”

“En we staken veel op over bepaalde natuur-
fenomenen. Zo is de oceaan ter hoogte van 
Spitsbergen (en Groenland) blĳkbaar de 
warmtewisselaar van de hele planeet. De 
temperatuur van het water bepaalt de 
kracht van onze winden, de rĳkdom van 
onze visgronden en de zuiverheid van onze 
lucht. Een openbarende ontdekking.”
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ARCTISCHE EXPEDITIECRUISES

Vertrekdata met  
Dixie Dansercoer

Antarctica:  
13 dagen, van 2 tot 15 februari 2021

Canada-Groenland: 
14 dagen, van 6 tot 20 juli 2021

– 16 –

Hapag-Lloyd  Cruises



MET DIXIE DANSERCOER NAAR ONTEMBARE POOLGEBIEDEN
Staat een expeditiecruise naar arctische landschappen ook op jóúw 
bucketlist? In 2021 kan je met Hapag-Lloyd Cruises op ontdekking 
langs ongerepte vaarroutes. Ontdek Antarctica onder begeleiding 
van Vlaams poolreiziger Dixie Dansercoer en zĳn echtgenote Julie 
Brown. Of ga met hen op expeditie naar Canada en Groenland.

CANADA EN GROENLAND
Eerste aanlegplaats op expeditie naar Canada en Groenland is 
Torngat Mountains National Park. De spectaculaire wildernis is 
een land van bergen, ĳsberen, gletsjers en rendieren. Daarna rich-
ting de onbewoonde Button Islands en de noordkust van Labrador, 
toeristisch zo goed als onontgonnen. Met wat geluk bezoeken we 
de Inuït-gemeenschap van Rigolet.

Na Hudson Strait en Monumental Island bereiken we de westelĳke 
kust van Groenland. In Ilulissat onthullen Dixie en Julie de oude 
Inuït-nederzettingen van Sermermiut en fantastische zichten op 
de ĳsbergen. Ook het bĳna surrealistische landschap met langzaam 
voorbĳdrĳvende ĳsbergen in Disko Bay is echt het bewonderen 
waard.

EXPEDITIECRUISE NAAR ANTARCTICA
Ook je 13-daagse expeditiecruise naar Antarctica kan in geen betere 
handen zĳn dan in die van Dixie Dansercoer en Julie Brown. De 
poolreizigers nemen je mee langs de Drake Passage, het Antarcti-
sche Schiereiland, de Weddellzee en de Zuidelĳke Shetlandeilan-
den. Ze zĳn je aanspreekpunt gedurende de volledige expeditie en 
verrĳken je reis met lezingen en kennersinzichten.

Tĳdens de rubberbootexcursies nemen ze een deel van de bege-
leiding op zich. De ervaren avonturiers ontdekken al meer dan 15 
jaar de meest onherbergzame gebieden. In 2012 brak Dixie zelfs 
nog het wereldrecord van de langste niet-gemotoriseerde expeditie 
op Antarctica: 5.013 km in 74 dagen.

  Kies voor een unieke expeditiecruise in absolute luxe. De bemanning van 

Hapag-Lloyd Cruises heet je welkom aan boord. Vraag ernaar bij ons, 

uw reisagent.
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