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Noord Atlantische zeereis 

 
MW1  Zeereis Rotterdam – N  Atlantische Oceaan – Nuuk West Groenland  

Stoere zeereis voor zeilers en trainees. De Noordelijke Atlantiek is goed voor af en 

toe een stormpje, een reis voor bikkels of die het willen worden. We zeilen langs 

Schotland of langs Ierland. Inclusief een indoor veiligheids training voor vertrek, 

goed voor de veiligheid en teamspirit. 

vr 25 mei / ma 18 juni  25dg  

Arctische expedities langs West Groenland  
Adembenemend zeilen tussen ijsbergen en walvissen in een decor van machtige 

bergketens. Je maakt de Inuit mee in een moderne stad als Nuuk met nauwelijks 

meer dan 15.000 inwoners, maar ook in nederzettingen waar traditionele gewoonten 

nog gelden. Het is niet voor softies, het kan er guur en mistig zijn, het kwik blijft altijd 

boven nul. Soms waait het flink door, dan moet je goed gekleed zijn.  

Maar, , onophoudelijk100% genieten van geweldig landschap en het vurige Noord-

Atlantische licht tijdens de midzomernacht. Eind juli, wanneer de donkere nachten 

weer terugkomen kan je het Poollicht ervaren, de Aurora Borealis, dat ga je nooit 

meer vergeten. 
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MW2 zeilexpeditie  Nuuk - Aasiaat 
Zeilen over de Poolcirkel – Ankeren midden in de stille natuur  - Disko Bugt met 

gigantische ijsbergen van de Jakobshavn gletsjer en walvissen. 

zo 24 juni / do 5 juli  12dg  

MW3 zeilexpeditie  Asiaat - Upernavik 

Door Disko Bugt naar Uumannaq – Upernavik - Prachtig gebied voor klimexpedities. 

wo 11 juli / wo 1 aug  22dg  

MW4 zeilexpeditie  Upernavik - Qaanaaq 

Melville Bugt – Dichtbij enorme gletsjers aan de rand van de Groenlandse ijskap - 

North Water polynya’s microklimaat 

di 7 aug / di 28 aug 22dg  

MW5 zeilexpeditie  Qaanaaq - Nuuk 

North Water polynya’s microklimaat – Misschien naar 80˚ Nbreedte – Zuidwaarts 

langs Nunavut,  de Canadese kust.  

ma 3 sep / ma 24 sep  22dg  
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