
Oceanwide Expeditions presenterar nya 
avgångar till Rosshavet i Antarktis 
VLISSINGEN, Nederländerna, 6 januari 2016/PRNewswire/ --  

Efter två lyckade upptäcktsresor 2013 och 2015 erbjuder det nederländska polarkryssningsföretaget 
Oceanwide Expeditions två nya expeditioner till Rosshavet 2017. Det isförstärkta fartyget ”Ortelius” 
kommer att utrustas med helikoptrar för de två Antarktis-kryssningarna. Fartyget avgår från Sydamerika 
och sätter segel mot Antarktiska halvön – på vägen passerar det polcirkeln, Peter I:s ö, och 
Bellingshausenhavet för att segla utmed iskanten av Antarktis inland in i Rosshavet. Resan fortsätter till 
den obebodda subantarktiska Campbellön och avslutas efter 32 dagar i Nya Zeeland. Den andra 
kryssningen erbjuder samma resrutt, men i omvänd ordning. 

Utmaningen med Rosshavet  

Området runt Rosshavet i Antarktis har alltid varit en dröm och en utmaning för upptäcktsresanden. 
Shelfisen i Rosshavet tillåter inte resor året runt och avstånden är mycket stora. Med undantag från de 
yttre områdena är det fortfarande svårt att nå landstigningsplatser. ”Tack vare fördelarna med ’Ortelius’ i 
kombination med helikoptrar kommer våra resenärer att ha otroliga möjligheter att utforska Antarktis mest 
fascinerande platser”, säger vd:n Michel van Gessel.   

Historiska upptäcktsresor   

Den brittiske upptäcktsresande Sir James Clark Ross upptäckte området kring Rosshavet 1841. Det tog 
ytterligare 60 år innan den riktiga kapplöpningen till sydpolen började när det brittiska Kungliga 
Geografiska Sällskapet sände Robert Falcon Scott på hans resa i 1901. Han följdes av Ernest Shackleton 
(1907–09), den japanska upptäcktsresande Nobu Shirase (1910–12), samt av Scott igen och den norska 
upptäcktsresande Roald Amundsen som under ett andra försök nådde Sydpolen 1911. Många av 
relikerna (bland annat Scotts och Shackletons hyddor) från den här gyllene perioden av upptäcktsresor 
finns fortfarande kvar, välbevarade av kylan, och redo att besökas av våra dagars upptäcktsresanden. 

Expeditionen 
Väldigt få expeditioner har vågat sig så här långt söderut in i Rosshavet. Oceanwide Expeditions försöker 
att landsätta passagerare i områden såsom den sällan besökta vulkanön Peter I:s ö, de brittiska 
upptäcktsresandena Ernest Shackletons och Robert Falcon Scotts hyddor på Ross Island, McMurdo-
stationen och torrdalarna – med förhållanden som är det närmaste man kan komma jämfört med Mars. 
Dessutom ingår Campbellöarna, kungsalbatrossen hemvist. 

Resan omfattar en av de sista vildmarkerna på jorden, som knappt har påverkats eller besökts av 
människor. Passagerarna kommer att få uppleva de största isformationerna i Antarktis och en 
häpnadsväckande mångfald av liv, trots dess otroligt stränga förhållanden. Rosshavet bebos av vikvalar, 
späckhuggare, weddellsälar, krabbätarsälar, adéliepingviner, kejsarpingviner, petreller och labbar. 

Tävling 

Oceanwide Expeditions erbjuder alla en möjlighet att vinna en gratis resa på deras fartyg ”Ortelius” med 
den pågående Rosshavet-tävlingen. 

Oceanwide Expeditions  

Sedan 1996 erbjuder Oceanwide Expeditions polarexpeditioner för mindre grupper till Arktis och 
Antarktis. Företaget äger, förvaltar och driver fartygen m/v ”Plancius” (116 personer), m/v ”Ortelius” (116 
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personer), s/v ”Rembrandt van Rijn” (33 personer) och s/v ”Noorderlicht” (20 personer). Fartygen uppfyller 
de högsta internationella säkerhetskraven för passagerarfartyg såsom SOLAS (Safety-Of-Life-At-Sea) 
och gör det möjligt för besättningen att navigera säkert genom packis och avlägsna trånga vattenvägar. 

Oceanwide är marknadsledande i Arktis och fyrfaldig vinnare av World Travel Awards som världens 
ledande researrangör för polarexpeditioner. Det nederländska ”Plancius Foundation” (1981-1996) var 
föregångare till Oceanwide Expeditions. 1983 var kryssningsarrangören först ut med att organisera årliga 
expeditioner till Spetsbergen. 

För press- och mediafrågor kontakta:  
Florian Piper (German press) / Michel van Gessel (other languages) 
+31 (0) 118 410 410 
press@oceanwide-expeditions.com  


