CRUISE I SØR AMERIKA
Cruise fra Chile til Argentina via Uruguay og Falklandsøyene

MS Westerdam med Holland America Line
16. FEBRUAR – 07. MARS 2021

PRIS Kr 39 750
Per pers i dobbelt
innvendig lugar på
promenadedekk 14m²
Tillegg for øvrige dekk
* kr.2000-4000 lugar med
havutsikt 16m²
* kr.4000-7200 lugar inkl.
balkong 19-33 m²
* Enkelt lugar tillegg:
Ca. kr.11 750
INKLUDERT
* Fly fra Oslo til Santiago
de Chile og retur fra
Buenos Aires
* Alle måltider inkl ombord
* Transfer fra og til
Flyplass i Santiago de
Chile og Buenos Aires
* Reiseledere fra Travel
and Learn

IKKE INKLUDERT
* Flyskatt for tiden kr 2794
* utflukter kan kjøpes
ombord
* Personlige utlegg
* Tips til besetningen
* Reise- og avbestillingsforsikring
sgs 08.02.20

En reise med stor spennvidde - fra atmosfæren som de
første oppdagerne må ha følt, langt fra sivilisasjon, til de
pulserende storbyene, Buenos Aires, Montevideo og
Santiago. Å seile rundt sydspissen av Sør-Amerika og
Kapp Horn står på listen til mange cruise-elskere.
Magellanstredet forbinder Stillehavet med Atlanteren,
med kort avstand til Antarktis. Silhuetten av snøkledde
Andestinder og isbreer, Patagonia og Ildlandet helt syd
i Chile skuffer ikke den eventyrlystne. Vi kommer nært
innpå pingvin kolonier og får innblikk i hvordan dagliglivet arter seg for mennesker som bor helt syd på
kloden. Fra trendy vindistrikter i Chile til Punta Arenas
og cruise inn i de chilenske fjorder runder vi Kapp
Horn. Det blir mange utfluktsmuligheter underveis, fra
kajakkpadling blant hvaler og sjøløver, besøk hos en
sauebonde helt sør i Chile til katamarantur fra Ushuaia
ved Beagle-kanalen.

CRUISE SØR AMERIKA
Dag 1 Tirsdag 16. FEB

side 2

Fly fra Oslo

Vi flyr KLM fra Oslo Gardermoen med avgang kl.17:00. og med muligheten å fly fra
andre byer som Trondheim, Bergen og Stavanger.

Dag 2 Onsdag 17. FEB

Santiago de Chile

F, L

Vi ankommer Santiago de Chile ca. kl. 11 på formiddagen. Vår lokale guide tar oss
med på en sightseeing. Denne store, moderne havnen betjener Chiles hovedstad
Santiago, en by med spansk kolonial sjarm og en livlig ånd. Omkranset av Andesfjellene og kystområdet, er Santiago sentrert rundt Plaza de Armas, med flere av
byens landemerker: Metropolitan Katedral fra 1700-tallet, Palacio de la Real Audencia
fra 1808, rådhuset og National Museum of History. Imellom kysten og hovedstaden
ligger daler fylt med noen av Chiles mest berømte vingårder. Inn kvartering på hotell.
Overnatting 2 N i Santiago de Chile

Dag 3 Torsdag 18. FEB

Santiago de Chile

F

Dagen er fri og tid til å akklimatisere seg. Du kan ta en spasertur i Santa Lucia Hill
Park, der byen ble grunnlagt. Kjenn det pulserende hjertet av Santiago på Plaza de
Armas, der fortid og nåtid møtes. Vi kan avtale om at vi møtes for en middag på
kvelden (ikke inkludert).

Dag 4 Fredag 19. FEB

Santiago de Chile – San Antonio

F

Etter en avslappet frokost skal vi kjøre til San Antonio ca. 1-2 t hvor vi skal om bord på
vårt skip MS Westerdam. Skipet seiler kl.17:00

Dag 5 Lørdag 20. FEB

Seiling Avslappet dag om bord på båten.

Dag 6 Søndag 21. FEB

Puerto Montt, Chile
Ank. 08:00 Avg.17:00
Puerto Montt, hovedstaden i Los Lagos-regionen i Chile, kalles ofte inngangsporten til
landets ishav, vulkanske landskap og nasjonalparker. Havnen er også hjemsted for en
over 100 år gammel tysk bosetning, så vel som for urfolkssamfunn av Mapuche-folket.
Dette er en fascinerende introduksjon til det sørlige Chile og menneskene som har
bosatt seg i et av verdens mest fotogene landskap.

Holland America Lines

MS Westerdam 4*
MS Westerdam er et cruiseskip

av Vista Class som er eid av
Holland America Line som
ble oppusset i 2017. Lengde
på 290 m og en maksimal
kapasitet på 1964 gjester gir
skipet mye plass per reisende.
Rundt 800 besetningsmedlemmer tar seg av gjestene.

Dag 7 Mandag 22. FEB

Puerto Chacabuco

Den lille idylliske landsbyen Puerto Chacabuco med drøyt 1000 innbyggere, ligger i
spissen for Aisén-fjorden. En Chilensk versjon av «der ingen skulle tro at nokon kunne
bo». Selv om denne beskjedne havnen kan mangle imponerende attraksjoner, er det
inngangsporten til noen av de vakreste severdighetene i denne delen av Chile.

Dag 8 Tirsdag 23. FEB

Chilenske Fjorder

På samme måte som den norske kystlinjen, er vestkysten av Chile skåret i dramatiske
innløp, eller fjorder, kledd med røffe fjell og bredekkede daler. Området er kjent for sin
øde skjønnhet, og ikke overraskende er det beliggenhet til mange av Chiles nasjonal
parker. Reisende til regionen i dag gisper av undring over den fantastiske naturen i
dette forblåste, dramatiske landet og dets uvanlige dyreliv.

Standard Innvendig lugar:

Dag 9 Onsdag 24. FEB

Dekk: Øvre promenade
Kategori: L;
Størrelse:14m²
egnet for 2 gjester.
Fasiliteter: 2 senger som
konverteres til en Queen
size-dobbeltseng, eget bad
med dusj, minisafe, TV,
telefon, musikk-kanaler og
hårføner. Info om skipet,
spisesteder, aktivitetsplan
ombord, utflukter på land og
havneinformasjon gjennom
denne interaktive
mediekonsollen. Alle lugarer
har mini-kjøleskap, men den
er ikke egnet til å kjøle
medisiner. Medisiner bør
lagre det i skipets sykehus.

Sarmiento er en av hovedkanalene i Patagonia. I nord-sør retning starter den ved
Guía Narrows og avslutter ved den sørlige kanten av Victoria Pass, hvor den går inn i
Smyth Channel. Kawesqar-folket har bebodd denne regionen i mer enn 6000 år. Som
ellers i den chilenske fjordregionen kuttes den ujevne kystlinjen med innløp mellom
snødekte fjellkjeder. Mange steder renner massive breer ned mot sjøen. Alle slags
marine dyr, inkludert Magellanske pingviner, sørlige elefantsel, delfiner og orkaer, kan
sees langs disse breddene.

Dag 10 Torsdag 25. FEB

Sarmiento Kanalen

Magellan stredet, Cockburn, Beagle Channel
og Punta Arenas.

Før Panamakanalen var det Magellan-stredet. Denne kanalen som forbinder Atlanterhavet og Stillehavet ligger mellom fastlandsspissen av Sør-Amerika og øya Tierra del
Fuego. Det var den valgte passasjen for sjøtransport mellom disse to havene inntil
Panamakanalen forkortet avstanden med tusenvis av kilometer i 1914. Hvis Punta
Arenas utstråler en duft av "verdens ende", er det ikke uten grunn. Denne forblåste
byen nær Chiles sørligste spiss ligger ved Magellan-stredet, som selv er plassert tett
mellom Atlanterhavet og Stillehavet. Byen har spilt - og fortsetter å spille - en viktig
rolle i geografiske, politiske og økonomiske forhold i Sør-Amerikas såkalte Southern
Cone, som er dannet av Chile og nabolandet Argentina.
Cockburn Channel: Når du er nær sørspissen av Sør-Amerika og reiser langs den
chilenske eller stillehavskysten, vil du se at du nærmer deg kanalen Cockburn.

Kystlinjen her er rik på fjorder og breer med dusinvis av fosser. Hvis du ser lenge
nok, kan du se store isbiter av Pia-breen falle i sjøen.
Beagle Channel: Beagle Channel er et naturskjønt og fantastisk rolig sund som har
blitt en enormt populær cruisedestinasjon. Oppkalt etter en kartleggingsreise av HMS
Beagle i 1830 - skipet som senere ble kjent for å ha fraktet den engelske
naturforskeren Charles Darwin på sitt fem år lange tokt. Andre høydepunkter på
cruiset inkluderer en mengde naturlige severdigheter, fra utsikt over snødekte isbreer
til dyreopplevelser.

Dag 11 Fredag 26. FEB

Seiling i «Glacier Alley» og Ushuaia

«Daylight cruising» Glacier Alley: - eller mer elegant kjent som, Avenue of the
Glaciers - strekker seg langs en god del av den berømte 240 kilometer lange Beagle
Channel i det store territoriet Tierra del Fuego. Selv om reisen kan være innkapslet i
tåke, kan du ikke gå glipp av den sprakende lyden av den blå isen når den ramler
ned i kanalen eller suset fra is smeltende fossefall. Sammen med alle disse naturlige
underverkene, kommer et besøk i Glacier Alley med muligheter for å se pingviner,
knølhval og sel.

Dag 12 Lørdag 27. FEB

Cape Horn

Det er kanskje den mest beryktede havpassasjen i verden, og i århundrer fremkalte
den frykt i seilernes hjerter. Men de som overlevde en tur rundt Cape Horn, der
Atlanterhavet og Stillehavet støtte voldsomt sammen, hadde skryte-rettigheter for
livet. En reise i dag rundt Kapp innerst i Tierra, kan være formet av lunefullt vær,
kraftig vind og grunt vann, noe som kan gi bølger helt opp til 30 meter.

Dag 13 Søndag 28. FEB

Stanley, Falkland øyene Ank. 08:00 Avg. 18:00
Verdens sørligste hovedstad, Stanley ligger i Falklands skjærgård, som består av to
hovedøyer, Øst- og Vest-Falkland. Stanley er stolt av sin britiske kulturarv, fra sine
røde telefonbokser til pubene. I dag, på dette avsidesliggende britiske territoriet er
fisking og turisme det som driver økonomien
Dag 14-15 Mandag-Tirsdag 01. - 02. MAR Seiling – nyt skipets fasiliteter

Viktig informasjon om
PÅMELDING, BETALING
AV DEPOSITUM OG
CRUISET SOM HELHET
Vi har kun få plasser om
bord i de ulike kategorier.
Ved påmelding er det
meget viktig å velge den
lugarkategori du ønsker,
med et event. tilleggsvalg
dersom denne typer skulle
være utsolgt.
For å sikre deg den lugar
du blir tilbudt og flyreisen
må 40% som depositum
innbetales ved påmelding.
Resten av reisens totale
beløp må på denne reisen
innbetales 4 mdr i forveien.
Kansellering:
*150-101 dager før avreise:
gebyr likt depositumet
*100–81 dager: 50% av
reisens totale pris
*80–61 dager: 75% av
reisens totale pris
*60 dager eller mindre:
100% av reisens totale pris.
Ved eventuell sykdom
refunderes innbetalte
summer direkte av din
reiseforsikring.

Dag 16 Onsdag 03. MAR

Montevideo, Uruguay Ank. 08:00 Avg. 18:00
Montevideo har en overraskende blanding av nabolag. Ciudad Vieja, med sitt
gitternett på en halvøy som skiller Río de la Plata fra havnen, er det koloniale hjertet.
Lenge forsømt, har den nylig gjennomgått en renessanse – barer, restauranter og
klubber åpner i historiske bygninger som er omhyggelig restaurert. Montevideo
sentrum er en skattkiste av Art Deco-bygninger, mens de nyere østlige forstedene
kan fremkalle Miami for besøkende. Glimrende skyskrapere og frilufts kafeer har
utsikt over strender.
Dag 17

Torsdag 04. MAR Buenos Aires
Ank. 08:00
Buenos Aires er en av de mest europeiske byene i Sør-Amerika. Utflukter kan kjøpes
om bord. Nyt den siste dagen om bord.
Dag 18

Fredag 05. MAR Buenos Aires

F, L

Vår lokale guide tar dere med på en sightseeing til bl.a. kongressen, katedralen, Maiplassen, guvernørpalasset og kirkegården hvor Evita Peron er gravlagt. I San Telmo
finner du de fleste tangostedene og på søndager er det et velkjent antikvitetsmarked.
La Boca med sine fargerike hus. Vi avslutter sightseeing etter lunsj og sjekker inn på
vårt hotell. Vi kan avtale om at vi møtes for en avskjeds-middag denne siste kvelden
(ikke inkludert). Overnatting i Buenos Aires

Dag 19

Lørdag 06. MAR Buenos Aires Hjemreise til Oslo

F

Formiddagen til å utforske byen på egenhånd. Avreise med KLM 16:30 fra Buenos
Aires og ankomst Oslo kl 16.15 på Søndag

Day 20

Søndag 07. MAR Ankomst Oslo

Mat på flyet

Holland America Lines MS Westerdam 4*
MS Westerdam er et cruiseskip av Vista Class som er eid av
Holland America Line. Skipet ble pusset opp i 2017. Med en
lengde på 290 m og en maksimal kapasitet på 1964 gjester gir
skipet mye plass per reisende. Rundt 800 besetningsmedlemmer
tar seg av gjestenes trivsel.
Antrekk: Holland America har to kleskodekategorier: formell og sommerlig fin
eller elegant. Til middag er det ikke tillatt å bruke T-skjorter og kortbukser på
restaurantene og i de offentlige områder. På formelle kvelder er det anbefalt å
ha på seg dress, cocktailkjole eller kjole for kvinner og for menn, dressjakke,
slips, mørk dress eller smoking.
Måltider: Mat er inkludert i prisen i spesifiserte restauranter. Det er mulig å
spise på de andre restaurantene for et tillegg. Drikker er ikke inkludert og her
gjelder det menyprising. Skipet har "As You Wish Dining", dvs. at du kan
velge å spise når som helst fra 15:15 til 21:00 første runde starter 17.45 og
hovedrunde kl.20:00.
Inkl. restauranter:
* Vista Dining Room serverer frokost, rolig lunsj eller overdådig fem-retters
middag i denne elegante spisesalen med hvitt dekketøy, glitrende krystall,
Rosenthal porselen og vidstrakt havutsikt. Må reserveres!
* Restauranten Lido tilbyr avslappet servering i buffestil og en rekke tilberedt
på bestilling til frokost og lunsj, inkludert omelett, pannekaker, fersk frukt, sushi,
gourmet-smørbrød, pizza og en omfattende salatbar. Om kvelden kan du
glede deg til hovedretter fra både Lido og spisestuen.
* Terrace Grill er et uformelt spisested ved bassenget ideelt for en burger,
salat eller panini.
* Andre restauranter er valgfritt med en pris tillegg * Room service
Inkluderte drikker: På Holland America Line-cruise kan du glede deg over
kaffe og varm te, samt iste og vann uten ekstra kostnad.
Drikkepakke: Drikkepakke som inkluderer vin, øl, brennevin, cocktailer, brus
og kaffe koster $44,95 pp per dag hvis du bestiller på forhånd.
MEDBRAKT er ikke lov: Gjester har ikke lov til å ta med øl, pappvin eller noe
form av brennevin eller alkoholholdig drikke ombord. Skipet forbeholder seg
retten til å fjerne alle alkoholholdige drikker fra bagasjen.
Lido Pool heter hoved bassenget Det finnes også et mindre basseng og
noen varme badestamper.
Røykepolitikk: Røyking er ikke tillatt på lugarene eller på balkonger.

FOR UTFLUKTER OM BORD KONTAKT OSS FOR Å FÅ TILSENDT
SKIPETS ULIKE FORSLAG.
For norske borgere kreves ikke visum ved innreise til noen av landene på
cruiset (For Falklandsøyene gjelder fritak for 24t). For deg med annen
statsborgertilhørighet bes du kontakte de ulike lands ambassader.

PÅMELDING på mail til:
vær rask – meget populært og kun få plasser
post@travelandlearn.no eller på tel: 47 89 60 60
kgs 20.10.16

