
 

Praktiske oplysninger 
 

  Indkvartering på hoteller   

Overnatningerne på landarrangementet på præ-/postturen vil ske i hoteller af god standard. 
 
Teknisk arrangør 
Landarrangementet vil blive arrangeret af Seriema Nature Tours. Se deres hjemmeside her: 
http://www.seriemanaturetours.com/ 
 
Ekspeditionen til Antarktis arrangeres af Oceanwide, som Dof Travel anvendte til sidste ekspedition til 
Antarktis i 2008, ligesom vi anvender det til sejlads på Svalbard. 
 
Ekspeditionsskibet m/v Plancius: 
Vi tilbringer 20 nætter på dette ekspeditionsskib fra Oceanwide, Se hjemmeside her: https://oceanwide-
expeditions.com/ . Skibet har plads til 116 passagerer. Se mere om skibet via dette link: https://oceanwide-
expeditions.com/our-fleet/m-v-plancius  
  
Kahyt typer: 
Turen er udbudt med en pris svarende til den billigste kahyt type, som er en 4-personers kahyt. Ønskes en 
2-personers kahyt med koøje eller vindue, vil der ske en tillægsbetaling i henhold hertil.    
 
DOF Travel hæfter for hele udgiften for hver kahyt vi bestiller, uanset om der er 1 eller 2 deltagere i den. Er 
spredningen i kahyt valg stor, vil det medføre en større ekstraudgifter, som ikke er budgetteret i turens pris. 
Det kan betyde, at enkelte deltagere eventuelt kommer til at udvise en vis flexibilitet, alternativt betale for 
enkeltkahyt for de sidst tilmeldte.    
 
Aktivitetsniveau 

Vi holder et relativt højt aktivitetsniveau på landarrangementets præ- og post tur.  
 
Opholdet på m/v Plancius vil være af 21 dages varighed med masser af havluft iblandet smuk natur, når 
øer og isbjerge mødes. Havfugleobs kan ske efter eget ønske og temperament. 
 
Vejrforhold: 
Vi kan forvente varmt til meget koldt klima. Vejret i Syd Atlanten og omkring Antarktis kan være koldt og 
blæsende, selv om det er sommer på den sydlige halvkugle. Da vi under havfugleobservationerne opholder 
os udendørs på skibet, skal varm og vindtæt påklædning medtages. Vejret i Argentina og specielt Buenos 
Aires vil være varmt.   
 
Turens pris 

Turens foreløbige priser fremgår af dette skema: 
 

 
 
 

Tillæg pr. person for enkeltværelse på 
landarrangementet 

 
2.300 
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Priser for opgradering til Twin de Luxe og Superior kan indhentes hos turlederen. 
  
Turens foreløbige pris omhandler al ophold på hotel i dobbeltværelse på landarrangementet og 4-
personers kahyt på ekspeditionsskib, samt transport (fly, ekspeditionsskib, transport under 
landarrangement), alle måltider på hoteller og ekspeditionsskib. Endvidere alle parkentreer samt 
skatter/havneafgifter ifm. sejlturen. I prisen er også indregnet drikkepenge til guide og chauffør på 
landarrangement. 
 
Priserne omhandler ikke syge- og afbestillingsforsikring, vaccinationer og alkoholiske drikke samt sodavand 
på hoteller og krydstogtsskib. Endvidere er drikkepenge til skibets besætning ikke indregnet.  

 
Forsikring 
En rejseforsikring for sygdom og hjemtransport i forbindelse hermed er et krav, da det er meget dyrt at 
komme på privathospital i landet og efterfølgende blive transporteret hjem, hvis dette skulle blive 
nødvendigt.   
 
Afbestillingsregler 
Vær opmærksom på, at der ved eventuel annoncering af denne tur, vil være skærpede afbestillingsregler 

af hensyn til reservering og sikring af kahytter på ekspeditionsskibet og dermed turens gennemførelse.  
 
Formøde 
Der vil blive afholdt såvel for- som eftermøde.  
 
Turleder 
Eric Schaumburg, mobil 40 20 09 65, Email: eric.schaumburg@regionh.dk  

 
 


