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Johan Van Cutsem, beroepsfotograaf, werkte 

voor zowat alle Vlaamse en Waalse kranten, 

agentschappen als Belga en Reuters, maakte 

reisreportages voor verschillende tijdschriften 

en was in 2013 ,nalist ‘Travel Photographer of 

the Year 2013’ (TPOTY). Johan begeleidt de Hobo 

fotoreizen en dure, geso,sticeerde apparatuur 

hoeft echt niet!
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DAGINDELING

REISDOCUMENTEN  
internationaal paspoort of identiteitskaart
INENTINGEN geen
TIJDVERSCHIL +0 u
KLIMAAT toendraklimaat langs kust

GROENLAND

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

DAG 1 Brussel 3  Reykjavik 
Lijnvlucht naar de meest noordelijke hoofd-
stad ter wereld. Check-in en verkenning.
DAG 2 Reykjavik 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 Hurry8ord 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 Föhn?ord naar  

de Hare?ord O|M|A
De granieten kli>en van Milneland torenen 
ruim 2000 meter uit boven het kalme water 
van de Föhn8ord. 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 
Hare8ord voor twee nachten.

DAG 5  Hare?ord 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 O8ord 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 Thule-nederzetting 
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 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 Reykjavik, vrije namiddag 
met eventueel bezoek fotomuseum.
DAG 10  Reykjavik 3  Brussel O

10 dagen / 9 nachten
Maximum 12 deelnemers

AFREISDATUM 2016 PRIJS
23 augustus € 4.950

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. 
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internationaal paspoort of identiteitskaart
INENTINGEN geen
TIJDVERSCHIL -2 u
KLIMAAT mild; korte zomers, lange winters

DAG 1 Brussel 3  Reykjavik
Per regelmatige lijnvlucht naar Ke�avík.
Transfer naar Reykjavik. We rijden naar het 
Snæfellsnes schiereiland voor check-in in ons 
hotel.
DAG 2 Snæfellsnes schiereiland O|A
We stappen de boot op voor een tocht op 
het water op zoek naar orka’s. De laatste jaren 
trekken de orka’s naar de Grundar8örður 8ord 
in het kielzog van de vele haringen. Dit is de 
ideale kans om deze gigantische zoogdieren 
te fotograferen alsook te horen terwijl ze 
rondzwemmen in de 8ord. We rijden verder 
naar het mooie dorpje Stykkishólmur, en het 
Bjarnarhöfn Shark Museum voor een traditio-
nele proeverij van haaienvlees. We maken er 
kennis met de geschiedenis van het haaienvis-
sen in Ijsland.
DAG 3 Snæfellsnes schiereiland O|A
We rijden langs de woeste kustlijn van het 
schiereiland doorheen vissersdorpjes als 
Grundar8örður, Ólafsvík en Hellissandur. We 
krijgen de machtige Snæfellsjökull gletsjer te 
zien en bezoeken Hellnar en het pittoreske 
havenstadje Arnarstapi. Hier wandelen we 
rond enorme basalten rotsformaties en klip-
pen waar we grote kolonies zeevogels zien. 
Nota: dag 2 en 3 kunnen gewisseld worden 
afhankelijk van de beste omstandigheden 
voor de orkatoer.
DAG 4 Grundar?örður 3  Akureyri 3   

Mývatn O|A
Vandaag vertrekken we vroeg uit Grundar8-
orður, via Akureyri naar het meer van Myvatn 
waar we overnachten. In Akureyri doen we een 
korte sightseeing tour, deze stad is bekend 
als de handels- en culturele hoodstad van het 
noorden.

DAG 5 Mývatn meer O|A
Vandaag maken we kennis met verschillende 
soorten landschappen. We stoppen onder 
andere aan een geologisch wonderland  
met speciale lavaformaties in Dimmuborgir. 
Ook de pseudokraters in Skútustaðir en de 
Laxa Salmon rivier staan op het programma. 
In Dimmuborgir maken we een 2 uur durende 
wandeling tussen de lavaformaties met 
sneeuwschoenen tijdens de ‘Search of the 
Trolls’. Zorg zeker voor een extra paar camera-
batterijen!

AFREISDATUM 2016 PRIJS TOESLAG SINGLE
29 februari € 3.150 € 350

Internationale vluchten van en naar 
Ke�avik • Alle vermelde transfers met aangepast vervoer 
• Overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig 
• Maaltijden zoals vermeld in het programma (O=ontbijt, 
M=middagmaal, A=avondmaal) • Alle bezoeken zoals 
beschreven in het programma • Hobo reisleiding/
beroepsfotograaf en lokale gidsen • Fooien voor reisleiding, 
gidsen en chau>eurs • Documentatiemap •  
2 voorbereidende avonden + 1 evaluatievergadering

8 dagen / 7 nachten

IJSLAND

IJSLAND
ORKA’S EN HETE BADEN

DAG 6 Mývatn meer O|A
We spenderen nog een dag in de omgeving 
van dit prachtige meer. We bezoeken de 
geothermische plaatsen van Námaskarð en 
Kra�a. We eindigen met een relaxerende plons 
in de natuurlijk baden van het Myvatn meer. 
Met een superjeep rijden we naar de mooie 
Dettifoss waterval.
DAG 7 Mývatn 3  Goðafoss 3  Akureyri O|A
We rijden door naar Akureyri, met onderweg 
een stop aan de prachtige Goðafoss waterval. 
In Akureyri nemen we de vlucht terug naar 
Reykjavik.
DAG 8 Reykjavík 3  Brussel
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REISDUUR 8 dagen / 7 nachten

Internationale vluchten van en naar 
Ke�avik • Alle vermelde transfers met aangepast vervoer 
• Overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig 
• Maaltijden zoals vermeld in het programma (O=ontbijt, 
M=middagmaal, A=avondmaal) • Alle bezoeken zoals 
beschreven in het programma • Hobo reisleiding/
beroepsfotograaf en lokale gidsen • Fooien voor reisleiding, 
gidsen en chau>eurs • Documentatiemap •  
2 voorbereidende avonden + 1 evaluatievergadering

DAG 1 Brussel 3  KeJavik 3   
Stykkisholmur A

Met een regelmatige vlucht naar Ke�avik.
Van Ke�avik zetten we meteen koers naar 
het pittoreske havenstadje Stykkisholmur 
op het schiereiland Snaefellsnes. Vanop de 
overzijde van Walvisbaai hebben we een mooi 
zicht op Reykjavik. Via Borgarnes dat uitkijkt 
over de omliggende scheren, zandbanken en 
bergen , gaat het verder richting de centrale 
basaltbergen van Snaefellsnes. Sommige 
rhyolietwanden zijn felgekleurd. Overnachting 
in Stykkisholmur.
DAG 2 Stykkisholmur 3  West?orden O|A
‘s Ochtends schepen we in op de Baldur, 
de ferry die ons over de Breidar8ordur zal 
varen. We houden even halt op Flatey,het 
grootste van de 2500 eilanden waarmee de 
8ord bezaaid is. Een paradijs voor vogels, 
zeehonden en robben. Wanneer we enkele 
uren later aanleggen in Brjanslaekur zijn we in 
de West8orden.Het uitgestrekte rode strand 
Raudasandur en de vogelkli>en van Latrabjarg 
worden ons volgende motief. De tot 450 meter 
hoge kli>en zijn heuse vogelappartementen, 
bewoond door vele miljoenen zeevogels. We 
slapen in hotel Flokalundur.
DAG 3 West?orden O|A
Vandaag staan er liefst 10 fotogenieke 8orden 
op het programma. We slingeren ons op weg 
richting Drangsnes. Met elke bocht verandert 
het landschap. Spierwit Siberisch drijfhout en 
nieuwsgierige zeehonden duiken steeds meer 
op .De hotpots van Drangsnes lopen haast 
naadloos over in de oceaan. De kleine vissers-
haven bruist van de bedrijvigheid. Overnach-
ting in hotel Drangsnes.
DAG 4 West?orden O|A
Een spectaculaire onverharde weg brengt ons 
naar het afgelegen Djupavik. De vervallen 

haringfabriek en bijhorend roestend schip zijn 
topmotieven. We hobbelen verder naar Kross-
neslaug, het allicht mooist gelegen zwembad 
van IJsland op het einde van de wereld. Baaien 
vol drijfhout, een eenzaam houten kerkje, een 
waterval die uitmondt in zee, het passeert al-
lemaal de revue. Tweede overnachting in hotel 
Drangsnes.
DAG 5 West?orden  O|A
Acht nieuwe 8orden wachten om verkend te 
worden. In Reykjanes wordt er zout gewonnen 
met geothermale energie. We fotograferen de 
zeehondenkolonie van Hvitanes , de dieren 
lijken er wel minder schuw dan elders. Later op 
de dag bereiken we Isa8ordur , de hoofdstad 
van de West8orden. Het stadje van 3000 inwo-
ners, een kosmopolitische oase volgens Lonely 
Planet, leeft op tijdens de lange zomerdagen 
en biedt alle mogelijke voorzieningen. Over-
nachting in Isa8ordur.

DAG 6 West?orden  O|A
We maken een daguitstap naar Hornstrandir, 
het meest afgelegen stukje IJsland waar geen 
permanente bewoning meer is. De poolvos heeft 
er het rijk voor zich sinds de bevolking er rond 
1950 wegtrok. We laten ons afzetten per schip 
in Hesteyri en wandelen naar de resten van een 
Noors walvisstation. Op de terugweg kijken we 
uit naar walvissen. Overnachting in Isa8ordur.
DAG 7 West?orden 3  Reykjavik  O
Terugvlucht met Airiceland naar Reykjavik. De 
kleurrijke huizen van ‘s werelds meest noor-
delijke hoofdstad, de bekroonde architectuur 
van Harpa, Perlan, de Hallgrimskerk en Tjornin, 
het stadsmeer met de tientallen vogelsoor-
ten vormen evenveel fotomotieven. Meer 
inspiratie kan je vinden in het fotomuseum of 
de glimlach van de lokale bevolking op een 
mooie zomerdag. Overnachting in Reykjavik.
DAG 8 Reykjavik 3  Brussel  O

DAGINDELING IJSLAND

REISDOCUMENTEN  
internationaal paspoort of identiteitskaart
INENTINGEN geen
TIJDVERSCHIL -2 u
KLIMAAT mild; korte zomers, lange winters

AFREISDATUM 2016 PRIJS TOESLAG SINGLE
31 mei € 3.050 € 520

IJSLAND
DE WONDERLIJKE WESTFJORDEN

INBEGREPEN
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AFREISDATUM 2016 PRIJS TOESLAG SINGLE
22 september € 4.450 € 450

INBEGREPEN

DAG 1 Brussel 3  Ulaanbaatar
Samenkomst in Zaventem voor de vlucht naar 
Ulaanbaatar, hoofdstad van Mongolië.
DAG 2 Ulaanbaatar M|A
Aankomst in Ulaanbaatar en kennismaking 
met de gids. Transfer naar het hotel waar u 
even kan uitrusten. In de namiddag bezoeken 
we de hoofdstad met zijn bezienswaardighe-
den zoals het Chingghis Khaan plein, Gandan 
klooster, Migjid Ranraiseg standbeeld, Zaisan 
memorial en een museumbezoek aan het 
natuurhistorisch museum. Na het diner volgt 
er een culturele avondshow met traditionele 
muziek en folklore dansen. Overnachting in 
het hotel.
DAG 3 Ulaanbaatar 3  Midden Gobi O|M|A
Na het ontbijt vertrekken we in 4x4 jeeps 
richting Midden Gobi. Op weg bezoeken we 
Baga Gazryn Chuluu en Sum Huh Burd, een 
Gobi oase met oude koninklijke kasteelruïnes. 
’s Middags genieten we van een lekkere pick-
nick lunch. Aankomst in een traditionele ger 
voor diner en overnachting. 
DAG 4  Midden Gobi O|M|A
Na het ontbijt rijden we naar Tsagaan Suvarga, 
een vreemd gevormde, witte kalkstenen rots-
formatie van ongeveer 30m groot. Meer dan 
tien miljoen jaar geschiedenis is te zien in de 
verschillende gekleurde lagen die de klif rijk is. 
We overnachten hier onder een prachtige ster-
renhemel in een toeristisch gerkamp. 
DAG 5  Zuid Gobi woestijn 3   

Arendsvallei O|M|A
We rijden naar de Zuid-Gobi en arriveren in 
het Goviin Naran kamp. Na de lunch gaan we 
naar het Govi Gurvan Saikhan National Park, 
één van de beschermde natuurparken van 
Mongolië. We gaan wandelend op zoek in de 
Arendsvallei naar de meest fotograZsche plek-
jes. De eerst zeer brede vallei vernauwt zich 
tot een canyon. In het midden van de woestijn 
zou je niet meteen ijs verwachten, toch zien 
we de ‘Gobi Gletsjer’. Het water loopt langs 
de hoge rotswanden naar beneden en vormt 
mooie watervallen. Wie weet kunnen we ook 

het zeldzame Argali schaap of de berggeit op 
lens vastleggen. 
DAG 6  Hongoryn Gol oase  

en de zandduinen O|M|A
Vandaag rijden we na het ontbijt richting de 
Hongoryn Gol oase en de zandduinen. We 
ontdekken de prachtige omgeving met de 
Seruun Bulag bron aan de voet van de zin-
gende duinen. We bezoeken een familie van 
lokale kamelenherders en maken een ritje 
op de rug van een kameel. Avondmaal en 
overnachting in een traditioneel toeristisch 
gerkamp. 
DAG 7  Bayanzag O|M|A
We rijden terug naar het Goviin Naran kamp 
met onderweg een uitstap naar Bayan Zag, 
wereldwijd bekend om zijn dinosaurusskeletten 
en -eieren, de vlammende rotsen, waar we ‘het 
kerkhof van de dinosaurussen’ bezoeken en het 
Roy Chapman Andrews pad, een Amerikaanse 
ontdekkingsreiziger, avonturier en natuur-
onderzoeker die bekend werd voor het leiden 
van een aantal expedities door het China van 
de vroege 20ste eeuw, de Gobi-woestijn en 
Mongolië. 
DAG 8  Dalanzadgad 3  Ulaanbaatar O|M|A
We vliegen terug naar de hoofdstad. Transfer 
naar het hotel en bezoek aan het Bogd Khaan 
Palace Museum. 
DAG 9  Ulaanbaatar 3  Bayan-Ulgii O|M|A
We vliegen verder door naar Ulgii, de hoofd-
stad van Bayan-Ulgii, de meest westelijke 
provincie van Mongolië die voornamelijk door 

de Kazakken is bewoond. De inwoners volgen 
hun eigen cultuur en spreken hun eigen taal. 
We overnachten in een gerkamp dichtbij het 
dorp. De rest van de dag vrij om de omgeving 
te verkennen. 
DAG 10 EN 11  Golden Eagle Festival O|M|A
Deze twee dagen staan helemaal in het teken 
van het Golden Eagle Festival dat vlakbij het 
dorp van Ulgii plaatsvindt. Elk jaar wonen 
Kazakjagers van heinde en verre het festival 
bij, uitgedost in hun traditionele kledij en ac-
cessoires. Met hun Gouden Arenden, bekend 
als Berkut, nemen ze het tegen elkaar op in 
wedstrijden die snelheid, wendbaarheid en 
nauwkeurigheid testen. Ter ere van de jagers 
en hun adelaars worden allerlei plechtighe-
den, dansvoorstellingen en een parade in de 
provinciale hoofdstad georganiseerd. 
DAG 12  Ulaanbaatar O|M|A
We vliegen terug naar Ulaanbaatar. De rest van 
de dag vrij. 
DAG 13  Ulaanbaatar 3  Brussel O
Na het ontbijt transfer naar de luchthaven voor 
onze terugvlucht naar Brussel. 

DAGINDELING MONGOLIË

REISDOCUMENTEN  
internationaal paspoort en visum
INENTINGEN geen
TIJDVERSCHIL +7 u
KLIMAAT EXTREEM  
landklimaat, lange koude winter, korte warme zomer

Internationale vluchten van en naar Ulaan-
baatar • Binnenlandse vlucht Dalabzadgad – Ulaanbaatar en  
Ulaanbaatar – Bayan Ulgii – Ulaanbaatar • Alle vermelde transfers 
met aangepast vervoer • Overnachtingen in de vermelde 
hotels/gers of gelijkwaardig • Maaltijden zoals vermeld in  
het programma (O=ontbijt, M=middagmaal, A=avondmaal) • 
Alle bezoeken zoals beschreven in het programma •  
Hobo reisleiding/beroepsfotograaf en lokale gidsen • Fooien 
voor reisleiding, gidsen en chau>eurs • Documentatiemap •  
2 voorbereidende avonden + 1 evaluatievergadering

13 dagen / 11 nachten

MONGOLIË
GOUDEN ARENDFESTIVAL 

EN DINOSAURUSSEN
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