
EXPEDITIECRUISES
—  sales manual  —

Expeditiecruises lijken in bijna niets op een conventionele cruise, 

maar hebben hun eigen karakter waarbij belevenis, emotie, 

adrenaline en kippenvelmomenten centraal staan. Ze stellen 

jouw klanten in staat om moeilijk bereikbare, tot de verbeelding 

sprekende bestemmingen, te ontdekken. 

Het concept van expeditiecruises, werd voor het eerst uitgevoerd 

in 1966, door Lars Eric Lindblad. Deze pionier vatte het respect 

voor de natuur en het ecologische karakter van expeditiecruises 

goed samen in één zin: “Je kan niet beschermen wat je niet kent”.
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Expeditiecruise 
= 

Ontdekken

Expeditiecruises brengen jouw klan-
ten op een ontdekkingstocht naar de 
laatste geheimen van onze planeet. 
De focus ligt volledig op de bestem-
ming. Het gaat om de ontdekking 
van uitzonderlijke plekken op aarde. 
De klanten kiezen voor een expeditie 
cruise omwille van de inhoud.

Expeditiecruise 
= 

Avontuur

De te bevaren routes zijn per defini-
tie flexibel. Het expeditie team heeft 
als doel zoveel mogelijk in te spelen 
op de omstandigheden. Bepaalde 
natuurfenomenen zoals opduikende 
ijsbergen, scholen walvissen of het 
Noorderlicht laten zich niet in een 
vast programma opsluiten. De na-
tuurbeleving staat centraal tijdens 
de hele cruise.

Expeditiecruise 
=

Actie

Buiten op het dek valt er altijd wat 
te zien of te beleven. De bezochte 
plaatsen beschikken zelden over 
aanlegsteigers of andere infrastruc-
tuur. Klanten worden met Zodiacs 
aan land gebracht of varen moeilijk 
toegankelijke rivieren af. Het vormt 
geen uitzondering dat ze nog enkele 
meters moeten waden om het land 
te bereiken. 

Expeditiecruise 
= 

Leren

Informatieve lezingen door weten-
schappers en ervaringsspecialisten 
vormen een integraal deel van elke 
expeditie cruise. Aan boord zijn er 
experten in vele domeinen. Biologen, 
antropologen, glaciologen, geogra-
fen en andere specialisten geven 
briefings en debriefing en zorgen 
ervoor dat de cruise een belangrijk 
educatief aspect heeft. 

Expeditiecruise 
= 

Duurzaam beleven

Echte expeditiecruises doen er 
alles aan om een minimale tot zero 
impact te hebben op de natuur en 
de omgeving. Voor poolexpedities 
gelden strikte regels van Internati-
onal Association of Antarctic Tour 
Operators (IAATO) of de Association 
of Arctic Expedition Cruise Operators 
(AECO). Bij contacten met de lokale 
bevolking wordt veel aandacht 
besteed aan respect voor authentici-
teit en eeuwenoude leefgewoontes.

Expeditiecruise 
= 

Thuiskomen in 
basecamp

Expeditieschepen zijn kleiner en 
wendbaarder dan conventionele 
schepen om op de meest afgelegen 
plekken ter wereld te kunnen navi-
geren. Ze bieden plaats aan kleine 
gezelschappen van maximaal enkele 
honderden passagiers en zijn uitge-
rust met bijzondere tools en top-tech-
nologie. Ze vormen als het ware een 
modern en comfortabel basecamp 
dat met de passagiers meereist.

DE MAGIE VAN 
EXPEDITIECRUISES 
11 argumenten voor jou en je klanten
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Populaire gebieden zijn Alaska, 
Antarctica, het Arctische gebied en 
het Amazonegebied.

Expeditiecruise 
=

Comfortabel 
genieten

Belevenis staat centraal op een 
expeditiecruise. Vooral de confron-
tatie met de natuur bezorgt vele 
reizigers emotionele momenten die 
vaak leiden tot een confrontatie met 
zichzelf. Dat maakt dat deze reizen 
voor velen echte life changers zijn. De 
comfortabele omgeving van het schip 
vormt daarbij geen overbodige luxe.

Expeditiecruise 
=

Gouden Doelgroep

Reizigers die kiezen om een expedi-
tiecruise te beleven, zijn vaak geen 
klassieke cruise klanten. Het zijn 
mensen die veel uit het leven willen 
halen, en die actief werken aan 
zelfontplooiing. Ze zitten hoog in 
de klassieke Pyramide van Maslow. 
En uiteraard beschikken ze over de 
middelen om een dergelijke reis te 
bekostigen. 

Expeditiecruise 
= 

Advies 
verstrekken

Een expeditiecruise is een top-ad-
viesproduct, waarbij je je meerwaar-
de als reisagent in de verf kan zet-
ten. Het is een complex aanbod met 
vele opties en mogelijkheden. Jouw 
kennis is hierbij cruciaal. Je kan hier 
ook handig op inspelen door middel 
van informatiesessies of voorberei-
dende vergaderingen. Jouw klanten 
zullen het zeker waarderen.

Expeditiecruise 
= 

Dromen 
waarmaken

Voor vele klanten is een expeditie-
cruise een lang gekoesterde droom 
die uitkomt. Soms sparen ze jaren 
en zijn ze lang met de voorbereiding 
bezig. Jij als reisagent kan meehel-
pen om deze droom te realiseren. En 
ook nadien zullen klanten nog lang 
nagenieten van hun expeditie. Het is 
een segment dat heel veel repeaters 
en trouwe klanten kent.

Expeditiecruise 
= 

Tevreden 
reisagent

En uiteraard word jij er als reisagent 
ook beter van! Op expeditiecruises 
kan je een mooie commissie verdie-
nen, vaak nog met uitgebreide pre- 
en post cruise arrangementen. Het is 
niet uitzonderlijk dat jouw klanten 
je na de reis honderduit bedanken 
voor de realisatie van hun droom.



HAPAG-LLOYD 
CRUISES, PIONIER IN 
EXPEDITIECRUISES

Interactieve Know-
ledge Studio met 
info en achtergrond 
over de route en 
bestemmingen.

Wist je dat?
• MS BREMEN ontdekte in 2003 een nog 

onbekend deel van Antarctica, vandaag 
bekend als het Bremeneiland en 
Bremenkanaal.

• MS HANSEATIC draagt het record inzake 
grootste aantal expedities langs de 
Noordwest Passage.

• MS HANSEATIC was in 2014 het eerste niet-
Russische expeditieschip dat succesvol de 
Noordoost Passage heeft afgelegd.

• MS HANSEATIC werd reeds jaren op 
rij uitgeroepen tot enige vijf sterren 
expeditie-en boetiekschip ter wereld 
door Berlitz Cruising & Shipping Guide.

• Hapag-Lloyd Cruises werkt als enige 
rederij met e-zodiacs, elektrisch 
aangedreven zodiacs die weinig of geen 
CO2-uitstoot hebben en ook het geluid 
drastisch verminderen.

• MS HANSEATIC en MS BREMEN halen 
door hun dikkere stalen beplating het 
hoogst mogelijk Ice Class certificaat: PC6

Aandachtig 
gelezen? 

Neem dan deel 
aan de miniquiz op 

expeditie-experts.eu 
en maak kans op 

prachtige prijzen.

Marina als 
vertrekpunt voor 
activiteiten in war-
me wateren, met 17 
elektrische Zodiacs 
en een brede waai-
er aan mogelijke 
watersporten.

Nieuwe uitkijk-
plek in de boeg 
van het schip.

Hapag-Lloyd Cruises was één van de eerste rederij-
en in dit segment en het zal zijn leidende rol nog 
versterken, met de komst van twee nieuwe vijf 
sterren expeditieschepen, de HANSEATIC nature en 
de HANSEATIC inspiration. 

De HANSEATIC inspiration zal expeditiecruises 
uitvoeren over heel de wereld voor een internatio-
naal publiek met Engels als voertaal. Het comfort 
aan boord is vijf sterren niveau. De drie restaurants 
bieden vrije seating aan, met brede keuzemogelijk-
heden. 

Het is nu alvast uitkijken naar 
de maiden trip die op 14 oktober 
2019 vertrekt vanuit Antwerpen 
richting Tenerife.

Spa zone van 
215 m2 groot, 
met zicht op de 
open zee.

120 kajuiten 
voor max 230 
passagiers. (199 
voor Antarctica)

Zwem-en poolbar 
zone die volledig 
overdekt kan 
worden.

Twee uitschuif-
bare balkons met 
glazen vloer voor 
een uniek gevoel 
van vrijheid boven 
de oceaan. 

Lounge zone met 
ultramodern pre-
sentatiemateri-
aal, voor briefings 
en debriefings.


