
Oceanwide Expeditions lanserer nye 
turer til Rosshavet i Antarktis 
VLISSINGEN i Nederland, January 6, 2016 /PRNewswire/ --  

Etter vellykkede ekspedisjoner i 2013 og 2015, har det nederlandske polarekspedisjonsselskapet 
Oceanwide Expeditions kunngjort to nye ekspedisjoner til Rosshavet i 2017. Det isforsterkede fartøyet 
"Ortelius" vil bli utstyrt med helikoptre under de to ekspedisjonene til Antarktis. Skipet skal reise fra 
Sør-Amerika til Antarktis, via polarsirkelen, videre vest for Peter I Øy, deretter over 
Bellingshausenhavet, langs iskanten i "dype Antarktis", før skipet er fremme i Rosshavet. Reisen går 
videre til de ubebodde, subantarktiske Campbelløyene, og ender opp i New Zealand etter 32 dager. 
Den andre ekspedisjonen følger de samme stoppestedene i motsatt retning. 

Utfordringen Rosshavet 

Rosshavet-regionen i Antarktis har alltid vært en drøm, men også en utfordring for mange 
oppdagelsesreisende. Rossbarrieren hindrer overfart under en sammenhengende årstid, og 
avstandene er enorme. Bortsett fra de ekstreme forholdene, er landingssidene uansett vanskelig å 
nå. "Fordelene "Ortelius" har, i kombinasjon med bruk av helikopter, vil gi våre reisende gode 
muligheter for å utforske Antarktis' mest fascinerende områder", sier administrerende direktør Michel 
van Gessel. 

Historiske oppdagelsesferder  

Den britiske polfareren Sir James Clark Ross oppdaget Rosshavet-regionen i 1841. Det tok ytterligere 
60 år før det egentlige kappløpet mot Sydpolen startet, da British Royal Geographic Society sendte 
Robert Falcon Scott av sted i 1901, etterfulgt av Ernest Shackleton (1907-1909), den japanske 
oppdageren Nobu Shirase (1910-1912), Scotts andre forsøk og til slutt Roald Amundsen som nådde 
polen i 1911. Mange av relikviene (for eksempel hyttene til Scott og Shackleton) fra denne store 
oppdagelsesperioden er fortsatt vel bevart, som følge av kulden. De hilser dagens 
oppdagelsesreisende velkommen. 

Ekspedisjonen  

Svært få ekspedisjoner har noensinne våget seg så langt sør i Rosshavet. Oceanwide Expeditions 
forsøker å føre passasjerene til områder som den sjeldne besøkte vulkanske Peter I Øy, hyttene til de 
britiske oppdagerne Ernest Shackleton og Robert Falcon Scott på Rossøya, McMurdo Station, Dry 
Valleys - hvor forholdene er det nærmeste du kommer til forholdene på Mars - og Campbelløya, 
hjemmet til de sørlige kongealbatrossene. 

Reisen går til en av de siste villmarkene på jorden, knapt berørt og besøkt av mennesker. 
Passasjerene får oppleve de største isformasjonene i Antarktis, og vil se et forbløffende mangfold av 
liv til tross for de utrolig tøffe forholdene. Rosshavet rommer arter som vågehval, spekkhogger, 
weddell- og krabbeetersel, adelie- og keiserpingviner, petreller og joer. 

Konkurranse 

Oceanwide Expeditions tilbyr alle en sjanse til å vinne en gratis reise på skipet Ortelius, i Rosshavet-
konkurransen de har gående. 

Om Oceanwide Expeditions 

Oceanwide Expeditions har tilbudt polarekspedisjoner for små grupper til Arktis og Antarktis siden 
1996. De eier, styrer og driver fartøyene m/v Plancius (116 personer), m/v Ortelius (116 personer), s/v 
Rembrandt van Rijn (33 personer) og s/v Noorderlicht (20 personer). Fartøyene er i samsvar med de 

https://www.oceanwide-expeditions.com/contest/
https://www.oceanwide-expeditions.com/antarctica/ross-sea
https://www.oceanwide-expeditions.com/


høyeste internasjonale sikkerhetsstandardene for passasjerskip, f.eks. SOLAS (Safety-Of-Life-At-
Sea), og gjør at mannskapet kan navigere trygt gjennom drivis og avsidesliggende trange farvann. 

Oceanwide er markedsleder i Arktis og er fire ganger prisvinner av World Travel Awards som verdens 
ledende tilbyder av polarekspedisjoner. Det nederlandske "Plancius Foundation" (1981-1996) var 
forløperen til Oceanwide Expeditions. De startet i 1983 som den første turoperatøren med årlige 
ekspedisjoner til Spitsbergen. 
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