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Ontdek Arctisch Groenland 

Staat Groenland ook nog steeds op uw bucketlist? IJsschotsen, fjorden en bergen... 

Groenland is voor 85% bedekt met een ijskap. Een bijzonder landschap dat u het beste 

kunt ontdekken met een klein schip. Scenic Eclipse biedt u de mogelijkheid niet alleen 

ijsschotsen maar ook veel unieke flora en fauna te zien. Een unieke combinatie van 

een luxe cruise ervaring en een leerzame expeditie, gaat u mee?
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Dag 1 - Reykjavik, aankomst en inscheping

Vlucht van Amsterdam naar Reykjavik. Na aankomst wordt u per 

privétransfer naar het saga hotel gebracht, waar u de komende 

nachten verblijft in een deluxe kamer.

Dag 2 - Reykjavik, excursie 

Vandaag staat een ‘off the beaten path’ privé excursie voor u op het 

programma! Tijdens deze tocht ziet u o.a. geysers, watervallen en 

IJslandse paarden. U brengt een bezoek aan een IJslandse paarden-

stal en een grot waar vroeger mensen hebben geleefd. Kortom een 

bijzondere manier om IJsland te ontdekken! 

Dag 3 - Reykjavik, inscheping      

U wordt per privétransfer naar de haven van Reykjavik gebracht. U 

scheept in aan boord van de Scenic Eclipse, die vertrekt om 19.00 

uur en u naar Groenland gaat brengen.

Dag 4 - Dynjandivogur waterval 

Aankomst 08:00 uur, vertrek 19:00 uur.  Deze bijzondere waterval 

ligt op het schiereiland in het noordoosten van IJsland.

Dag 5 - Op zee       

Geniet van de faciliteiten die de Scenic Eclipse u te bieden heeft, 

bijvoorbeeld in de jacuzzi met een drankje of in de sauna.

Dag 6, 7 & 8 - Skjoldungen, Prince Christian Sund    

De komende dagen vaart u o.a. door de nauwe Prince Christian 

Sound, één van de hoogtepunten van Groenland, geniet van ijsber-

gen en prachtige natuur. En de fjorden van Skjoldungen kunt u hier 

ontdekken door per zodiac aan land  te gaan en een kayaktocht 

maken. 

Programma
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Dag 9 - Narssaq, Groenland

Aankomst 08:00 uur, vertrek om 12:00 uur. In Narssaq werd de 

eerste Viking vestiging gevormd, waar nog overblijfselen van te 

vinden zijn. 

Dag 10 - Nuuk (Godthab) 

Aankomst 15:00 uur, vertrek 19:00 uur. Nuuk is de hoofdstad van 

Groenland en herbergt een aantal interessante musea.

Dag 11 - Evighed Fjord  

Aankomst 08:00 uur, vertrek 14:00 uur. Dit ‘Eternity’ fjord laat 

u prachtige ijskappen zien omgeven door de hoogste berg van 

Groenland.

Dag 12 - Ilulissat (Disko Bay)

Aankomst 14:00 uur, vertrek 23:59 uur. Hier ligt de meest actieve 

gletsjer ter wereld, de Jakobshavn gletsjer. Hier drijft 10% van de 

ijskastelen van Groenland rond.

Dag 13 - Op zee  

Geniet deze dag van alles wat de Scenic Eclipse u te bieden heeft.

Dag 14 - Kangerlussuaq, Groenland

Ontscheping, transfer en vlucht naar Kopenhagen en aansluitend 

vlucht naar Amsterdam.

Programma
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Scenic Eclipse

Deskundige lokale gidsen nemen u graag mee op ontdekkingstocht: 

varen met een zodiak, kajakken, snorkelen, wandelen door de 

sneeuw, fietsen op een e-bike of scubaduiken, het behoort allemaal 

tot de mogelijkheden. Zweven over de bodem van de oceaan in 

een onderzeeër of vliegen als een vogel in een helikopter is een 

once-in-a-lifetime ervaring. 

Na deze onvergetelijke belevenissen neemt u plaats op uw privé 

veranda in uw bijzonder royale suite en laat u alles op u inwerken. 

Ontspannen kunt u tijdens een massage in de spa of een duik in één 

van de zwembaden. ’s Avonds laat u zich gastronomisch verwennen 

in één van de tien dinergelegenheden.

Uw schip

De Scenic Eclipse  is het eerste Discovery Yacht ter wereld en combineert all-inclusive luxe, 

state-of-the-art innovatie, avontuur en veiligheid tot een volledig nieuwe vorm van cruisen 

over de oceaan. Het maakt het mogelijk om te reizen naar de meest exclusieve bestemming-

en op aarde waarvan u tot op heden alleen maar kon dromen.
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Reisinformatie

U heeft voor deze reis een paspoort nodig, dat na terugkomst nog minstens 6 maanden geldig moet zijn. Heeft u niet 

de Nederlandse of Belgische nationaliteit dan adviseren wij u contact op te nemen met het consulaat. U bent er zelf 

verantwoordelijk voor om tijdens uw reis in het bezit te zijn van de juiste documenten, maar we adviseren u uiteraard 

graag hierover.

Vertrek & reissom
Reissom vanaf 12.880,- p.p., gebaseerd op een verblijf in een Veranda Suite cat. D.

Vertrekdatum: 31 juli 2023

Reisduur: 14 dagen 

Schip: Scenic Eclipse 

Ander type suite:

Toeslag 2-pers. Deluxe Veranda Suite cat. DA  1.155,- p.p.

Toeslag 2-pers. Veranda Suite cat. B 2.200,- p.p.

Toeslag 2-pers. Spa Suite cat. S 6.600,- p.p.

Toeslag 2-pers. Panorama Suite cat. P 18.315,- p.p.

Toeslag 2-pers. Veranda Suite cat. D voor alleengebruik 12.880,- 

Toeslag 2-pers. Deluxe Veranda Suite cat. DA voor alleengebruik 15.190,- 

Toeslag 2-pers. Veranda Suite cat. B voor alleengebruik 17.280,-

Toeslag 2-pers. Spa Suite cat. S voor alleengebruik 26.080,- 

Toeslag 2-pers. Panorama Suite cat. P voor alleengebruik 49.510,- 
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• Luxe expeditiecruise met Scenic Eclipse in een Veranda Suite cat. D

• Alle havengelden en taksen

• Deelname aan activiteiten en entertainment aan boord  

(als hygiëne- en veiligheidsvoorschriften dit toelaten)

• Verzorging op basis van all-inclusive tijdens de cruise

• 24-uur roomservice

• Butlerservice

• Bagageservice bij in- en ontschepen

• Engelstalige begeleiding aan boord

• Wi-Fi tijdens de cruise

• Fooien tijdens de cruise

• Vervoer per shuttlebus in diverse havens

• Lijndienstvlucht Amsterdam - Reykjavik/Kopenhagen - Amsterdam in Economy class,  

vlucht Kangerlussuaq naar Kopenhagen via Scenic Cruises  

• Privétransfers luchthaven - hotel Reykjavik - haven 

• 2 overnachtingen in het Saga hotel in Reykjavik, deluxe kamer op basis van logies en ontbijt

• Privé excursie Reykjavik conform programma

Niet inbegrepen: Toeslagen voor andere type accommodaties • Eventuele brandstoftoeslag • Ruimbagage (bij boeking te reserveren) 

• Persoonlijke uitgaven• Overige maaltijden en dranken • Optionele excursies of activiteiten • Reis- en/of annuleringsverzekering 

• Calamiteitenfonds 2,50 per boeking en SGR consumentenbijdrage 5,- per persoon • ANVR boekingskosten 30,- per boeking

Inbegrepen

Voor de voorwaarden van deze reis verwijzen wij u naar onze website destintravel.nl/treinreizen of neem contact op via +31 (0)88 13 07 320 | incento@destintravel.nl


