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oor het pakĳs varen en de echte 
geografische Noordpool bereiken, 
op 90 graden noorderbreedte. De 

Noordelĳke IJszee oversteken. Het uiterste 
noordoosten van Groenland verkennen, 
over de Weddellzee en de Rosszee varen, 
op Peter I-eiland aanmeren ... Tot dusver 
was het een onbereikbare droom.

In 2021 komt hier echter verandering in, 
met de Ponant Icebreaker. Een elektrische 
hybride ĳsbreker, aangedreven door vloei-
baar aardgas. Het eerste volledig autonome 
cruiseschip van ĳsklasse PC2 dat ooit is ont-
worpen. Speciaal gebouwd voor expedities 
naar de extreme zones van het noordelĳk en 
het zuidelĳk halfrond. Door zĳn technisch 
vernuft kunnen maximaal 270 geprivilegi-
eerde passagiers in alle veiligheid en uiterst 

comfortabel door pakĳs varen van meer dan 
2,5 m dikte en door lagen kruiend ĳs van 
meer dan 10 meter. 

EXPEDITIE IN PALEISVERSIE 
Vaar in het kielzog van de grote poolreizi-
gers, aan boord van de allereerste ĳsbreker 
van de nieuwe generatie. Reis naar het hart 
van de ĳswereld voor een echt poolavontuur, 
waarbĳ de geheimen van de ĳslandschap-
pen en de uitzonderlĳke fauna (ĳsberen, 
keizerpinguïns, walvissen …) worden ont-
sluierd door de natuurgidsen en weten-
schappers aan boord.

Deze poolodyssee is niet zomaar een cruise, 
maar een prachtig avontuur met een geraf-
fineerd juweel van een vaartuig, met een 
luxe die nooit eerder gezien is op dit soort 

PONANT ICEBREAKER

Als eerste naar  
de échte Noordpool

schepen naar extreme bestemmingen: he-
likopters en rubberboten aan boord, grote 
panoramische suites, gepersonaliseerde 
service, gastronomische keuken, spa ...

DUURZAME ONTWIKKELING, 
KERN VAN HET CONCEPT
De hybride Icebreaker op vloeibaar aardgas 
is het eerste luxecruiseschip van ĳsklasse 
PC2 ooit ontworpen, een juweeltje van 
spitstechnologie en een echte pionier op 
het vlak van milieubewustzĳn.

De geperfectioneerde uitrusting voldoet 
aan de normen van ‘Clean Ship’ en gaat veel 
verder dan de huidige milieuwetgevingen. 
Het gebruik van LNG resulteert in een ver-
minderde uitstoot van SO2, NOx, CO2 en 
fijnstof. In elektrische hybridemodus is er 
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sprake van zero-emissie. Verder wordt het 
energieverbruik geoptimaliseerd en zelfs 
gerecupereerd. En via een geavanceerd 
systeem wordt het afvalwater gezuiverd. 
Dankzĳ deze schone energiebronnen mag 
het schip varen in de meeste extreme zones.

BESCHERMING VAN DE POLEN 
Ponant is lid van La Charte Bleue d’Arma-
teurs de France en uitvoerend lid van de 
International Association of Antarctic 
Tour Operators (IAATO). Doel van deze 
organisatie is het duurzaam toerisme in 
Antarctica promoten. Leden moeten daar-
bĳ specifieke regelgeving en gedragscodes 
respecteren. Zoals het maximum aantal 
passagiers dat aan boord mag, tot hoe dicht 
dieren benaderd mogen worden; het brie-
fen van passagiers, bemanningsleden en 
expeditie personeel; de Antarctica-ervaring 
waarover het expeditiepersoneel beschikt, 
de noodplannen en de medische evacua-
tie. In Arctica is Ponant ook lid van AECO,  
Association of Arctic Expedition Cruise 
Operators, die kiezen voor duurzaam en 
veilig toerisme met respect voor het milieu.

Bovendien verleent Ponant actief steun aan 
Le Cercle Polaire, een denktank die ĳvert 
voor de bescherming van poolmilieus. Tĳ-
dens de poolcruises zĳn prominenten van 
The Call of the Poles en leden van Le Cercle 
Polaire regelmatig eregastspreker om pas-
sagiers te sensibiliseren voor de bescher-
ming van de poolgebieden. 

Tot slot is de rederĳ bekroond met de 
Trophée de la Charte Bleue d’Armateurs 
de France. #

ponant, al meer dan 20 jaar 
wereldleider op het vlak  

van poolexpedities
Ponant is wereldleider op het vlak van expedities 
naar poolgebieden en gespecialiseerd in extreme 
gebieden. Het is de enige Franse rederij die tot in 
het hart van de bevroren wereld vaart. Al meer dan 
20 jaar biedt het bedrijf een ruime keuze van ex-
clusieve bestemmingen, uitgestippeld door ervaren 
zeemannen, die passagiers de kans bieden talrijke 
uitzonderlijke plekken te bezoeken. In comfortabele 
omstandigheden en met een unieke dienstverlening. 

De Ponant Icebreaker is het eerste schip onder Franse 
vlag dat de geografische Noordpool zal bereiken.
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TOCHT NAAR HET ONTOEGANKELIJKE 
Met de Ponant Icebreaker baan je je een 
weg naar de echte geografische Noord-
pool. Een ultieme en fascinerende odyssee 
naar een extreme bestemming. Want op 
90° noorder breedte is er geen oost of west, 
en ook geen noord meer. In alle richtingen 
kĳk je naar het zuiden. Bovendien is er geen 
nacht. In de Arctische zomer is het hier zes 
maanden licht. Het einde van de wereld? Of 
het draaipunt van de aarde? Je beleeft een 
mentale sensatie, een gevoel van onwerke-
lĳkheid dat met geen woorden te beschrĳ-
ven valt. Maar dat je dankzĳ de Icebreaker 
nu helemaal zelf kan ervaren. 

Exploreer de geheimen van de 
Noordpool aan de zijde van de 
Ponant-experts. Dankzij hun ken-
nis en ervaring geven zij jouw ont-
dekkingstocht extra pigment. Aan 
boord bevindt zich trouwens een 
state-of-the-art-laboratorium voor 
het uitvoeren van oceanografische 
onderzoeksmissies en operationele 
missies. Een goudmijn voor weten-
schappers. En mits begeleiding een 
fascinerend kenniscentrum voor 
jou en je medepassagiers. 

Omarm deze magische ervaring in de 
adembenemende omgeving van de Noorde-
lĳke IJszee. Verken de bevroren oceaan met 
zee-ĳs van gemiddeld 1 tot 5 meter dik. En 
waag je met rubberbootjes op de groten-
deels verlaten, besneeuwde eilanden om-
geven door eeuwig drĳvend ĳs.

De Noordpool is het koninkrĳk van de ĳs-
beer. Maar in het zeewater vind je ook wal-
russen, dolfijnen en robben. Zelfs de narwal 
en Groenlandse walvis. En op de eilanden 
spot je rendieren, poolwolven, muskus-
ossen, poolhazen en poolvossen.

JONGENS EN WETENSCHAP

©
 P

O
N

AN
T 

ST
IR

LI
N

G
 D

ES
IG

N
 IN

TE
RN

AT
IO

N
AL



– 17 –

ponant

ponant, unieke combinatie  
van avontuur, verfijning  

en 5-sterrencomfort 

Franse cruiserederij Ponant is voortrekker 
van een nieuwe cruisestijl. Een uniek reis-
concept, naadloos gecombineerd met ex-
ceptionele routes en 5-sterren hotelservice. 
De elegante, comfortabele schepen zijn op 
mensenmaat, van 32 tot slechts 132 kajuiten. 

Een Yachtingcruise volgens Ponant biedt in 
alle intimiteit de geneugten van een ver-
fijnde keuken, de duizend kleine a!enties 
van een discrete service en onvergetelijke 
ontspanningsmomenten aan boord van 
elegante, karaktervolle jachten. Ze combine-
ren verfijning en gezelligheid, geven ruimte 
aan emotie en ontdekking, en streven steeds 
naar uitmuntendheid. 

Niet-Franstalige passagiers mogen rekenen 
op excursies met Engelstalige begeleiding. 
Ook het logboek is in het Engels en de be-
manning is perfect tweetalig.

  Klaar voor een weergaloze ontdekkingscruise met 
Ponant? Meer informatie bij ons, uw reisagent.
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