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Een totale zonsverduistering is een van de mooiste en spectaculairste natuurlijke fenomenen 

die een mens kan meemaken. Eens men de ‘corona’ rond de zon gezien heeft, wil men dat 

in de toekomst nog bewonderen. Het is dus meer dan een ‘once in a life time experience’ ! 

 

Op 20 maart 2015 vindt een zonsverduistering plaats waarvan het totaliteitspad over de 

Faroër-eilanden loopt.  De duur van de totaliteit bedraagt ruim 2 minuten. 

 

 
 

Om dit fenomeen mee te maken organiseren Reispunt en Urania in samenwerking met hun 

lokale partner het volgende programma : 

Cruise met vertrek vanuit IJmuiden (Nederland) met het cruiseschip M/S Princess Seaways 

 

 

 



We ondernemen deze reis met een eigen autocar, waarmee we ter plaatse uitstappen maken.  We 

overnachten tijdens de gehele reis op de boot. 

 

 

PROGRAMMA : 
Zaterdag 14 maart 2015 
12.00 u. : Vertrek vanuit Hove (Volkssterrenwacht Urania) naar IJmuiden. 

17.00 u. : vertrek vanuit IJmuiden 

 

Zondag 15 maart 2015 
10.00 u. : aankomst in Newcastle –bezoek aan Hadrian’s Wall met eigen autocar 

17.00 u. : vertrek vanuit Newcastle 

 
Maandag 16 maart 2015 
Op zee 

 
Dinsdag 17 maart 2015 (A) 
07.00 u. : aankomst op de Faroër-eilanden 

Excursie in privé-groep met eigen autocar 

 
Woensdag 18 en donderdag 19 maart 2015 (O – A) 
Excursies in privé-groep met eigen autocar 

 
Vrijdag 20 maart 2015 (O – A) 
In de vroege ochtend zullen ‘scouts’ uitgestuurd worden om de 4 beste plaatsen voor de 

observatie te inspecteren. Vanuit het schip zullen bussen het transport verzorgen naar de 

gekozen plaats. 

De vermoedelijk beste plaats zal slechts 5 minuten van het schip verwijderd zijn : bijna op de 

top van de berg Sornfelli, met een hoogte van ongeveer 700 m. Een smalle weg leidt de 

heuvel op en ongeveer de laatste 4 km. tot het platform zal je al wandelend moeten 

afleggen. Op de observatieplaats zal er voor soep en koffie/thee gezorgd worden. 

Voor diegene die moeilijk te been zijn, zullen enkele kleine busjes ingelegd worden. Men 

kan ook in de buurt van de grote bussen blijven. 

In de namiddag : Excursie in privé-groep met eigen autocar 



 
Zaterdag 21 maart 2015 
07.00 u. : vertrek vanuit de Faroër eilanden 

 
Zondag 22 maart 2015 
13.00 u. : aankomst in Newcastle 

 
Maandag 23 maart 2015 
07.00 u. : aankomst in IJmuiden 

Transfer per autocar naar Hove 

 

 
PRIJS : 
2 persoons binnenkajuit (zonder raam-stapelbed) : 1.998 € per persoon 

2 persoonsbuitenkajuit (met raam-tweepersoonsbed) : 2.052 € per persoon 

4 persoons binnenkajuit (zonder raam- stapelbedden) : 1.903 € per persoon 

4 persoons buitenkajuit (met raam- stapelbedden) : 1.971 € per persoon 

Singletoeslag voor 2-persoonskajuit : 410 € per persoon 

Alle 3,4 en 5 persoonskajuiten kunnen geboekt worden voor 2 personen met een toeslag van 

205 € per persoon. 

Alle 4 en 5 persoonskajuiten kunnen geboekt worden voor 3 personen met een toeslag van 

137 € per persoon. 

 
Inbegrepen : 

- Transfer per autocar van Hove naar IJmuiden en terug 

- Overtocht IJmuiden-Faroër eilanden 

- Verblijf tijdens de hele reis in een kajuit naar keuze 

- Vervoer naar en van het observatieplatform op 20/03/2015 

- Tijdens het verblijf op de Faroër eilanden : ontbijt en avondmaal 

- Alle locale excursies met privé-autocar en lokale gids 

- Nederlandstalige begeleiding 



- Eclipsbril 

- Voorreisvergadering 

 
Niet inbegrepen : 

- Andere dan de vermelde maaltijden 

- Dranken en persoonlijke uitgaven 

- Reis- en annulatieverzekering 

 

Minimum aantal deelnemers : 20 

BELANGRIJK 

De Faroër eilanden genieten van de Golfstroom, en kennen daardoor een gematigder 

klimaat dan wat je zou verwachten op deze noordelijke breedteligging. Maar de Faroër 

liggen ook pal op het pad van passerende Noordatlantische lagedrukgebieden, waardoor 

regen en storm het hele jaar door voorkomen.  Het regent 260 dagen per jaar op de Faroër… 

Zo wordt er gezegd dat februari het droge seizoen is, omdat het dan slechts 28 of 29 dagen 

kan regenen…. 

Dit gezegd zijnde: “climate is what you expect, weather is what you get”. 

Dat mochten we op onze talrijke eclipsreizen al vaak ondervinden…. 

 

De tabel hieronder toont de statistische verwachting op helder/bewolkt weer.   

 

 

 



 

 

Deze reis wordt georganiseerd door  Reispunt -Licentie: A5969 

 

Urania staat in voor de wetenschappelijke begeleiding. Voor informatie over het 

wetenschappelijke programma kan u terecht op één van de onderstaande adressen. 

 

Volkssterrenwacht Urania 

Mattheessensstraat 60 

B 2540 Hove 

Tel 03/455.24.93 

Fax 03/454.22. 97 

http://www.urania.be 

Werner Hamelinck 

GSM +32 475 29.11.59 

wh@urania.be 

 

 

 


