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GROENLAND

Internationale vluchten Brussel – Keflavik  
– Brussel, Keflavik – Constable Point – Keflavik • Overnachtingen 
in tweepersoonskajuiten (twee bedden) met wasbak op 
een historisch zeilschip (geen single mogelijk op boot) • 
Gedeeld sanitair (2 douches en 2 toiletten) • 2 overnachtingen 
in Ijsland • Maaltijden zoals vermeld in het programma 
(O=ontbijt, M=middagmaal, A=avondmaal) • Hobo 
reisleiding/beroepsfotograaf • 2 voorbereidende avonden + 
1 evaluatievergadering

DAG 1 Brussel 3 Keflavik 
Lijnvlucht naar Keflavik. Overnachting in Kefla
vik Jazz Hotel ( /).
DAG 2 Keflavik 3 Ittoqqortoormiit O|M|A
Chartervlucht naar Constable Point , een 
kleine luchthaven in NO Groenland. Prachtige 
zichten vanuit het vliegtuig. We schepen in 
op de Donna Wood, een sfeervolle historische 
tweemaster die de volgende acht dagen onze 
thuis wordt. We verlaten de Hurryfjord en 
zetten koers naar het meest afgelegen dorp 
ter wereld, Ittoqqortoormiit , waar de Inuit nog 
steeds voornamelijk van de jacht op ijsberen, 
zeehonden, muskusossen en narwals leven. 
We eten bij een jagersfamilie in een van de 
gekleurde huizen.
DAG 3  Hekla Havn O|M|A
We zeilen westwaarts tussen heuse ijskaste
len. Talloze bergen ijs van 50 meter hoog en 
soms wel honderden meters lang veranderen 
permanent van kleur. We zoeken de beste 
invalshoek voor onze foto’s en maken regelma
tig een landing voor een nog beter beeld. We 
gaan voor anker in Hekla Havn en maken een 
mooie wandeling, nadien genieten we van de 
absolute stilte en de zachte avondtinten.
DAG 4  Via de Föhnfjord naar  

de Harefjord O|M|A
De granieten kliffen van Milneland torenen 
ruim 2000 meter uit boven het kalme water 
van de Föhnfjord. Ze staan in fel contrast met 
de basalten bergen aan bakboordzijde. Wat 
later volgen de felrode zandstenen bergen van 
Red Island. Iets verderop is het vaak zoeken 
naar wat open water tussen gigantische ijsber
gen die de meest bizarre vormen hebben. Met 
de zodiac zoeken we de mooiste exemplaren 
en hun fotogeniekste kanten op in het gezel

schap van nieuwsgierige zeehondjes. Anker in 
Harefjord voor twee nachten.
DAG 5  Harefjord O|M|A
Vandaag maken we een lange wandeling op 
zoek naar muskusossen, sneeuwhoenen en 
sneeuwhazen. We picknicken met uitzicht op 
een afkalvende gletsjer die zich met het no
dige gedruis in zee stort. Het zilverbloeiende 
wolgras, de vuurrode blaadjes van de kraaibes 
en de gele verkleuring van de dwergberk 
en kruipwilg contrasteren met de felgroene 
mossen en paarse wilgenroosjes. We sluiten de 
dag af met een heerlijke BBQ aan land, in een 
fantastisch kader.
DAG 6  Bear Island O|M|A
We varen oostwaarts en kunnen niet anders 
dan onder de indruk zijn van de vlijmscherpe 
bergpieken die de nauwe Ofjord omzoomen. 
Prachtige landing aan de voet van een van de 
afkalvende gletsjers. We gaan voor anker in het 
pittoreske Jytteshavn op Bear Island.
DAG 7  Bear Island O|M|A
Wandeling op Milneland of Bear Island met 
uitstekend uitzicht op de archipel. Alhoewel 
de naam het laat vermoeden leven er geen 
beren op Bear Island. Toch zal de gids bij elke 
wandeling in de toendra voorop lopen met 
een geweer. Het is moeilijk te geloven dat hier 

1000 jaar geleden al een Thulenederzetting 
was.
DAG 8  Hall Bredning O|M|A
Via de brede Hall Bredning zeilen we richting 
Hurry Fjord. Opnieuw wordt onze route gro
tendeels bepaald door de enorme ijsbergen 
die we onderweg tegenkomen. In tegenlicht 
glimmen ze als edelstenen, van vlakbij geven 
ze de details van hun schoonheid prijs: kleur
schakeringen en buitenaardse vormen. Bij 
valavond is het fotofeest compleet. 
DAG 9  Constable point 3 Keflavik O
We worden wakker vlakbij Constable Point en 
genieten een laatste keer van de onwezenlijke 
stilte en de mix van herfstkleuren en eeuwig 
ijs. Terugvlucht naar Keflavik. Mogelijkheid 
voor facultatief bezoek aan Reykjavik. Over
nachting in Keflavik Jazz Hotel ( /).
DAG 10  Keflavik 3 Brussel O

10 dagen / 9 nachten
Maximum 12 deelnemers

AFREISDATUM 2018 PRIJS
14 augustus € 6.300 Donna Wood

Toeslag single enkel geldig voor 2 nachten hotel –  
geen single mogelijk op zeilschip

GROENLAND
UNIEKE FOTOREIS IN EXPEDITIESFEER 

OP EEN HISTORISCH ZEILSCHIP 

Afhankelijk van 
de ijsgang en 
de weersom
standigheden 
kan de volgorde 
van het program
ma veranderen. 




