
Poolexpedities naar Antarctica
Wat kunt u verwachten van uw reis naar Antarctica

U staat op het punt om de reis van uw leven te beleven.

Als leden van de International Association of Antarctica Tour Operators (IAATO) zijn wij 
gebonden aan het principe dat geplande toeristische activiteiten slechts een geringe 
of voorbijgaande impact mogen hebben op het Antarctische milieu.

Om uw enthousiasme om te zetten in 
realistische verwachtingen, zijn hier enkele 
factoren waarmee u rekening moet houden 
voor uw reis naar Antarctica:

●	 	Elke reis naar Antarctica betekent 
unieke weersomstandigheden, unieke 
omstandigheden op zee-ijs en unieke 
mogelijkheden om wilde dieren te 
observeren. Uw reis zal uniek zijn, en het 
is mogelijk dat u niet de aanlegplaatsen 
of wetenschappelijke stations bezoekt 
waarover u gehoord hebt. Elke activiteit 
is afhankelijk van vele factoren, 
waaronder het weer en de toestand van 
de zee, wat een fascinerend en 
gedenkwaardig onderdeel van de reis 
kan zijn.

●	 	Bij poolexpedities naar Antarctica gaat 
het om de hele ervaring. Uw 
expeditieteam streeft ernaar om 
opmerkelijke ervaringen te creëren voor 
elke reiziger.

●	 	Mogelijk krijgt u de kans om wilde 
dieren van dichtbij of van verder weg te 
observeren, bijvoorbeeld tijdens 
zodiacexcursies, of vanaf het dek van uw 
schip. Dit zijn enkele van de beste 
manieren om ‘het grote geheel te zien’ 
en de dieren zo min mogelijk te hinderen. Op deze platforms kunt u het ijs en de 
gletsjers verkennen en de wilde dieren situeren in de ruimere context van de unieke 
grootsheid van het continent.
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●	 	Bij poolexpedities draait het om spontaniteit, ontdekking, verkenning en de 
behoefte aan flexibiliteit. Het is een kans om af te wijken van het vertrouwde en het 
verwachte, bijvoorbeeld om langzamer te varen om een groep walvissen of een 
enorme ijsberg te observeren.

●	 	Uw kapitein en expeditieteam, waarvan sommigen Antarctica al tientallen of zelfs 
honderden keren hebben bezocht en een strenge training hebben ondergaan, keren 
elk jaar terug in de hoop iets nieuws te zien, deze unieke plek nog meer te 
waarderen en hun kennis ervan uit te breiden. Pluk de vruchten van hun 
deskundigheid, stel hen vragen en luister naar hun verhalen.

●	 	Presentaties aan boord, briefings en samenvattingen zijn een zeer belangrijk en 
aloude component van poolexpedities, om uw ervaring aan land enorm te verrijken. 
Uw deelname wordt aangemoedigd.

●	 	Aan land gaan in Antarctica is een voorrecht, geen recht, en uw expeditieteam zal 
altijd activiteiten aan land plannen in het belang van de wilde dieren, volgens de 
aanbevolen richtlijnen en reeds lang bestaande beschermende maatregelen.

●	 	Een reis naar Antarctica is een unieke kans om meer te weten te komen over het 
continent en de ecosystemen ervan. Uw ervaring zal u een beter inzicht geven in het 
belang van het behoud van Antarctica voor de huidige en toekomstige generaties. 
Deze lessen die u mee naar huis neemt, zijn net zo belangrijk als foto’s.

●	 	Wees flexibel en sta open voor wijzigingen in de geplande reisroute. Als u zo tegen 
uw expeditie aankijkt, vermijdt u teleurstellingen.

Ieder van ons die Antarctica bezoekt, is verantwoordelijk voor het ongerept houden 
ervan. Naast de grote ambities, verwachtingen en doelen die van nature gepaard gaan 
met een dergelijke reis, moet rekening worden gehouden met het weer, de wilde 
dieren, het plezier van medereizigers, en de deskundigheid van gidsen.

Reizen naar Antarctica is een indringende ervaring, die u de kans biedt om u onder te 
dompelen in het uitzicht, de geluiden, de stilte, de geuren, de nevel, de koelte en de 
grootsheid van het enige echte Witte Continent. Ons doel is u te helpen alles te 
ervaren wat Antarctica te bieden heeft en het achter te laten zoals u het aantrof: een 
wonderlijke en onverwachte eerste ontdekking voor de volgende reiziger.

Voor meer informatie over een verantwoord bezoek aan Antarctica kunt  
u terecht op www.iaato.org

Bent u een Ambassadeur voor Antarctica?

Doe mee met het gesprek:

AntarcticAmbassadors 

@ANT_Ambassadors

#Antarctic_Ambassadors

#LoveAntarctica

http://www.iaato.org

