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Inleiding 
In oktober 2018 boekten Jan en ik een reis naar Zuid Amerika met het schip de Marco Polo. 
Dit boek bevat de eerste helft van de reisverslagen van deze cruise in 2019.  Het betreft de 
reis van Bussum tot Ushuaia (Argentinië) zoals  beschreven in  blog 1 t/m 8 op 
reisblog.miekedewaal.nl.  Ik heb de tekst uitgebreid en foto’s toegevoegd. 

Over de reis 

De reis werd aangeboden door Cruise & Maritime Voyages (CMV), een Britse rederij met 
verschillende kleine en middelgrote schepen. 
Het was een cruise van 70 dagen vanaf Bristol en de reis duurde voor ons 73 dagen.  
We zijn op 4 januari 2019 met de eigen auto naar Bristol gegaan via de ferry Hoek van 
Holland - Harwich. Vanaf Bristol voeren we naar Lissabon en vandaar naar Madeira. We 
deden de oversteek naar Zuid-Amerika vanaf de Kaapverdische Eilanden. In Recife (Brazilië) 
startten we met de rondreis van Zuid-Amerika. We voeren via Kaap Hoorn en wat rustige 
doorgangen weer naar het noorden om door het Panamakanaal te gaan. Vervolgens 
bezochten we nog enkele Caribische eilanden en begonnen daarna aan de terugtocht via de 
Azoren naar Bristol. Tot slot gingen we weer op eigen houtje naar huis en kwamen daar op 
18 maart 2019 aan.  

Reisschema “Grand Circle South America Voyage” 2019 

 

https://reisblog.miekedewaal.nl/
https://reisblog.miekedewaal.nl/afbindex/zuid_amerika_2019.jpg
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Datum  Haven  Aankomst Vertrek 
 Deel 1 reisverslag   
04/01/19  Hoek van Holland  -  2200 
05/01/19 Harwich 0630 - 
06/01/19  Bristol Avonmouth (Verengd Koninkrijk)  -  1500  
07/01/19  Op zee  -  -  
08/01/19  Op zee  -  -  
09/01/19  Lissabon (Portugal)  0700  1800  
10/01/19  Op zee  -  -  
11/01/19  Funchal, Madeira (Portugal)  0700  1630  
12/01/19  Las Palmas, Gran Canaria (Spanje)  1300  2300  
13/01/19  Op zee  -  -  
14/01/19  Op zee  -  -  
15/01/19  Mindelo, São Vicente (Kaapverdië)  0800  1900  
16/01/19  Praia Santiago (Kaapverdië)  0800  1400  
17/01/19  Op zee  -  -  
18/01/19  Op zee  -  -  
19/01/19  Op zee  -  -  
20/01/19  Natal (Brazilië)  0800  1800  
21/01/19  Recife (Brazilië)  0800  1700  
22/01/19  Op zee  -  -  
23/01/19  Op zee  -  -  
24/01/19  Rio de Janeiro (Brazilië)  1400  -  
25/01/19  Rio de Janeiro (Brazilië)  -  0000  
26/01/19  Op zee  -  -  
27/01/19  Op zee  -  -  
28/01/19  Op zee  -  -  
29/01/19  Buenos Aires (Argentinië)  0800  -  
30/01/19  Buenos Aires (Argentinië)  -  2000  
31/01/19  Montevideo (Uruguay)  0800  -  
01/02/19  Montevideo (Uruguay)  -  1500  
02/02/19  Op zee  -  -  
03/02/19  Op zee  -  -  
04/02/19  Port Stanley (Falkland Eilanden)  0900  1900  

05/02/19  Carcass Island (Falkland Eilanden)   0800  1900  

06/02/19  Op zee  -  -  
07/02/19  Punta Arenas (Chili)  0800  1700  
08/02/19  Ushuaia (Argentinië)  1300  2100  
 Deel 2 reisverslag   
09/02/19  Cape Horn (Chili)  -  -  

09/02/19  Alberto de Agostini National Park (Chili)   1700  -  

10/02/19  Alberto de Agostini National Park (Chili)  -  0315  

11/02/19  English Narrows doorgang  0515  1545  

12/02/19  Darwin-  & Moraleda kanaal  0645  1615  

13/02/19  Puerto Montt (Chili)  0800  1800  
14/02/19  Op zee  -  -  
15/02/19  Valparaíso (Chili)  1200  -  
16/02/19  Valparaíso (Chili)  -  2000  
17/02/19  Op zee  -  -  
18/02/19  Op zee  -  -  
19/02/19  Arica (Chili)  0800  1800  
20/02/19  Op zee  -  -  
21/02/19  Callao bij Lima (Peru)  0700  2300  
22/02/19  Op zee  -  -  
23/02/19  Op zee  -  -  
24/02/19  Guayaquil (Ecuador)  0700  -  
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25/02/19  Guayaquil (Ecuador)  -  1700  
26/02/19  Manta (Ecuador)  0800  1500  
27/02/19  Op zee  -  -  
28/02/19  Doorgang Panamakanaal  -  -  
01/03/19  Cartagena (Colombia)  1300  2100  
02/03/19  Op zee  -  -  
03/03/19  Op zee  -  -  
04/03/19  Kingstown, St. Vincent (St. Vincent en de Grenadines)  0700  1230  
04/03/19  Bequia (St. Vincent en de Grenadines)  1430  0000  

05/03/19  Mayreau (St. Vincent en de Grenadines)  0600  2000  

06/03/19  Bridgetown (Barbados)  0700  1700  
07/03/19  Op zee  -  -  
08/03/19  Op zee  -  -  
09/03/19  Op zee  -  -  
10/03/19  Op zee  -  -  
11/03/19  Op zee  -  -  
12/03/19  Op zee  -  -  
13/03/19  Ponta Delgada, Sao Miguel, Azoren (Portugal)  0800  1300  
14/03/19  Op zee  -  -  
15/03/19  Op zee  -  -  
16/03/19  Op zee  -  -  
17/03/19  Bristol Avonmouth  (Verenigd Koninkrijk)  0330  -  
 Harwich - 2300 
18/03/19  Hoek van Holland  0800 - 
 
Opmerking: Als het weer of de zeecondities het niet mogelijk maken in de geplande havens of ankerplaatsen af 
te meren, worden er alternatieven gegeven. 
 

 Voor anker liggen en tenderen      Alleen kijken  
 

Over de weblog 

Ik moest iets bedenken om op een gemakkelijke manier mijn reisverslagen en foto's te 
kunnen delen. Facebook was geen goede optie, omdat ik niet publiekelijk wilde laten weten 
dat we zo lang weg waren en ook niet omdat sommige vrienden geen Facebook gebruiken.  
Ik had de voorkeur voor een smartphone-app. Het is namelijk onhandig om met een laptop 
ergens in de haven WIFI te moeten zoeken en dan allerlei bestanden te versturen. Veelal kun 
je niet zitten, omdat de passagiers en de bemanning allemaal willen internetten.  
Het blogprogramma dat ik heb gebruikt tijdens onze reis naar Cuba, werkte niet goed op 
mijn nieuwe telefoon. Helaas waren de reviews van veel smartphone-apps nogal slecht of 
bevatten weer niet de elementen die ik zelf wilde.   
Dus ik ben aan het programmeren geslagen en heb mijn eigen weblog gemaakt en op mijn 
website geplaatst. Ik kan hier heel snel bestanden en foto's op zetten. De weblog heet 
reisblog.miekedewaal.nl en de blogs zijn in het Nederlands en Engels geschreven 
Vanuit de havens stuurde ik een mail naar mijn lezers met een link naar het laatste verslag.  
Op de startpagina van de blog stond: 
 

 een inhoudsopgave van alle verslagen 

 een link naar het reisschema (itinerary) 

 onze laatste positie op Google maps  

 een gastenboek waar je commentaar kon geven 

http://reisblog.miekedewaal.nl/
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Blog 1 Bussum - Bristol  

Op weg naar de cruiseterminal 4 - 6 januari  

De reis van Bussum naar Bristol verliep goed. We waren ruim op tijd bij de ferry in Hoek van 
Holland en besloten onze vakantie te starten met een lekker diner. 
Daarna sliepen we heerlijk en we kwamen om 6.30u lokale tijd aan in Harwich. We gingen 
daar om 7.30u van boord.  
De tocht naar Bristol verliep beter dan bij de vorige cruise. Toen deden we er 6 uur over. Nu 
waren we om ongeveer 10.45u in Bristol. Het kostte ons echter veel tijd en om het hotel te 
vinden. Dat lag verscholen aan de rand van een groot winkelcentrum.  

 

 
Restaurant ferry Hoek van Holland – Harwich 

Bij het hotel wachtten we op onze vrienden uit Wales, die we hebben leren kennen tijdens 
onze Cuba-Mexico cruise. Het was erg fijn ze weer te zien en ze hebben ons schandalig 
verwend met "kerstcadeaus" en trakteerden ons op de lunch en het diner. De tijd om 
afscheid te nemen kwam veel te snel. 

https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag1/01_20190104_200454.jpg
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In het winkelcentrum van Bristol met onze vrienden 

De rit naar de cruiseterminal op zondag de 6e januari kostte ons 8 minuten. Nu was het tijd 
om afscheid te nemen van de auto en deze achter te laten op het bewaakte parkeerterrein. 
Jan heeft er een hoes omgedaan om de auto te beschermen tegen het weer en de poep van 
de meeuwen.  
De incheckprocedure verliep een beetje rommelig. We gingen om 13.00 uur aan boord, mooi 
op tijd voor de lunch. Aan het eind van de middag was er een sloepenrol en daarna waren de 
koffers in de hut gebracht en konden we uitpakken. 

  
Onze bedekte auto Eindelijk . . . 

 
Bij het diner ontmoetten we de tafelgenoten, waar we 70 dagen mee zouden gaan 
optrekken. We hadden weer geluk, het waren leuke mensen: een Brits en een Nederlands 
stel. We hebben veel tijd met de Nederlanders doorgebracht. De man heeft ook gevaren, net 
als Jan en ze zijn ongeveer van onze leeftijd 

 

https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag1/02_20190105_140853.jpg
https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag1/03_IMG_0054.jpg
https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag1/04_20190106_124937.jpg
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Puzzelen in de bistro 

Op zee 7 - 8 januari 

Maandag 7 januari werd Jan 70 jaar en ik had de hut een beetje versierd.  Bij het dineren 
zongen de obers een verjaardagslied en we kregen taart. 
Dinsdags zijn we weer naar de schildercursus gegaan (waterverf) en ‘s morgens hebben we 
onze eerst "walk-a-mile" gelopen, om de conditie op peil te brengen en om calorieën te 
verbranden. 
Tot nu hadden we een rustige zee. Alleen in de buurt van het noorden van Portugal was het 
een beetje onrustig. De voorspellingen voor de volgende week waren goed.  
 

 
Versieringen voor Jan’s verjaardag 

https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag1/05_20190108_113128.jpg
https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag1/06_IMG_0058.jpg
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Blog 2 Lissabon en Funchal 

Lissabon 9 januari 

De cruise was goed begonnen, we hadden mooi weer in Lissabon. Het was zonnig en niet te 
koud (16°C). We hadden geen excursie geboekt, maar zijn op eigen houtje de stad ingegaan. 
Dit was ons derde bezoek aan Lissabon. De vorige keer had ik lichte longontsteking en heeft 
Jan op zijn eentje de oude stad verkend. 
 

 
Wandelroute Lissabon 

 
Deze keer (9 januari) hebben we het kasteel op de top bezocht en zijn met de lift weer naar 
de benedenstad gegaan.  
We gebruikten een lichte lunch en bezichtigden de mooie gebouwen. Op de boulevard 
speelde een Kaapverdisch bandje. Het zag er professioneel uit en het klonk erg Braziliaans. 
We hebben hun cd gekocht. 
 

  
Oude stad Tram 28 

https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag2/~00_lissabonroute.jpg
https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag2/~02a_20190109_144433.jpg
https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag2/~01_20190109_110758.jpg
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Cruzes da Sé 13-15 

 

 
Castelo de São Jorge (oud Moors kasteel) 

 

  
Rua Augusta met lift Santa Justa Rua Augusta met Arc 

https://reisblog.miekedewaal.nlafbverslag2/~01b_0190109_105949.jpg
https://reisblog.miekedewaal.nlafbverslag2/~01c_20190109_110022.jpg
https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag2/~02_20190109_121003.jpg
https://reisblog.miekedewaal.n/lafbverslag2/~02a_20190109_144433.jpg
https://reisblog.miekedewaal.n/lafbverslag2/~02b_20190109_144639.jpg
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Praça do Comércio  – Jozef 1 van Portugal Band Nôs Raíz uit Kaapverdië 
 

Funchal, Madeira 11 januari 

Ons bezoek aan Madeira op vrijdag 11 januari was ook zeer geslaagd. Het was zonnig en niet 
te warm. Een van de sprekers die lezingen geeft (Sue Walsh), had ons gewezen op een 
prachtige orchideeëntuin, genaamd Boa Vista. We wandelden de heuvel op en na een beetje 
zoeken vonden we de tuin, een beetje verscholen. De spreekster had niet overdreven. De 
tuin is overweldigend. Ze hebben heel veel soorten en veel exemplaren in verschillende 
kassen. Daarnaast is er een mooie tuin, niet al te gecultiveerd, maar met veel bloeiende 
planten. 
Terug in het stadje gebruikten we een lunch op een terrasje op straat en gingen weer terug 
aan boord.  
 

 
Wandelroute Madeira 

 
 

https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag2/~03_20190109_150410.jpg
https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag2/~04_20190109_150925
https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag2/~04a_madeiraroute.jpg
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Placa central da Avenida a  Arriaga 

 

 
 

Orchideeëntuin Quinta da Boa Vista Funchal 
 

 
Orchideeëntuin Quinta da Boa Vista Funchal 

https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag2/~05_20190111_095906.jpg
https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag2/~09_20190111_122707.jpg
https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag2/~07_IMG_0083.jpg
https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag2/~08_20190111_121114.jpg
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Orchideeëntuin Quinta da Boa Vista Funchal 

 

  
Funchal: Restaurant Noit Escura Funchal: Rua de Sante Maria 

 

 
Marco Polo: het kleine blauwe schip rechts naast het grote schip 

https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag2/~09b_20190111_122436.jpg
https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag2/~10_20190111_135656.jpg
https://reisblog.miekedewaal.n/lafbverslag2/~10a_20190111_143012.jpg
https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag2/~06_20190111_113508.jpg
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Blog 3 Las Palmas de Gran Canaria 12 januari  
 

 
Marco Polo  

 
Bij aankomst in de haven van Las Palmas, zagen we dat er al 4 cruiseschepen lagen. Eén 
ervan was een gigantisch monsterschip van Aïda, dat 6600 passagiers herbergt. Ter 
vergelijking, ons schip telt 800 passagiers. De Marco Polo was het kleinste en wij vonden het 
het mooiste schip. 
 

  
Jan moest niets van het monsterschip hebben Deze vindt hij wel leuk 

 
We hadden besloten in Gran Canaria geen excursie te boeken. De laatste keer dat we er 
waren (2018), hebben we het Aegate Archeologisch park bezocht. De tocht er naar toe was 
heel mooi en in het natuurpark zagen we oude tombes van de eerste bewoners van meer 
dan 1300 jaar oud. 
 

https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag3/01verslag3.jpg
https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag3/02verslag3.jpg
https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag3/02a_jansa (73).jpg
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Wandelroute las Palmas 

 
Deze keer besloten we een park in Las Palmas te bezoeken. Het park bleek zo klein te zijn dat 
we het over het hoofd zagen. We zijn naar de boulevard gegaan en besloten dat deze plaats 
nooit een vakantiebestemming voor ons zal worden. Op de onderstaande foto's zien jullie 
wat ik bedoel. Aan het eind van de boulevard maakten we foto's van de zee en gingen 
daarna terug richting schip. Er zat niets anders op dan maar een glaasje wijn te gaan drinken.  
 

 
Dit vinden we maar niks. 

 

  
Dit vinden we wel mooi 

https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag3/04a_laspalmasroute.jpg
https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag3/05verslag3.jpg
https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag3/03verslag3.jpg
https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag3/04verslag3.jpg
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Lekker wijntje op een terras en de mail checken 

 
De volgende twee dagen waren zeedagen. Na ons vertrek uit Las Palmas voeren we richting 
Kaapverdische Eilanden. We hadden drukke dagen: schilderles, lezingen volgen, ballroom- en 
Latin-dansles. Daarnaast liepen we onze dagelijks rondjes op het dek om de calorieën 
te verbranden en de conditie op peil te houden. 
Jan en ik zagen tijdens het lopen een albatros en terwijl ik achter de computer dit verhaal zat 
te tikken spotte Jan een spuitende walvis. Andere passagiers hebben springende dolfijnen 
gezien. 
  

  
 

  

https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag3/06verslag3.jpg
https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag3/07verslag3.jpg
https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag3/08verslag3.jpg
https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag3/09verslag3.jpg
https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag3/10verslag3.jpg
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Na de Kaapverdische eilanden voeren we naar Brazilië. 
We hoopten dat de internetverbinding gedurende rest van de reis goed zou zijn. Tot nu toe 
konden we internetten met onze bundel, omdat we ons op Europees gebied bevonden. Dat 
was nu voorbij, dus we verwachtten dat de frequentie van de berichten lager zou worden.  
Ik hoopte vurig dat ik mooie foto's van de pinguïns op de Falklandeilanden kon sturen! 
 

Blog 4 Kaapverdië 

Kaapverdische eilanden 

Op 12 januari vertrokken we uit Las Palmas naar Kaapverdië.  
Kaapverdië is een tropische archipel in de Atlantische Oceaan en deze omvat 9 vulkanische 
eilanden. De eilanden liggen ver van elkaar af en het kost een aantal dagen met de boot om 
ze allemaal te kunnen bezoeken. 
De eilandengroep is in de 15e eeuw ontdekt door de Portugezen en kende een economische 
bloei door de slavenhandel. Sinds 1974 is het zelfstandig. 
Het parlement bestaat voor 60% uit vrouwen. Veel vrouwen zijn goed opgeleid, maar echter 
werkeloos. Door de werkeloosheid zijn veel mannen tijdelijk naar andere landen vertrokken 
om te werken. Dat is ook de reden van het grote aantal vrouwen in het parlement. 
De officiële taal is Portugees. De meerderheid van de mensen spreekt Creools. Deze taal 
wordt zelfs in het parlement gesproken. Kaapverdië wil van het Creools de officiële taal 
maken. Zij zullen straks de eerste staat zijn met universiteiten, waar in het Creools wordt 
onderwezen. 
De eilanden hebben geen natuurlijke hulpbronnen en zijn arm.  
Momenteel hebben de Chinezen een grote invloed. Ze leggen wegen aan, stopten geld de 
renovatie van het presidentiële paleis en er worden drie immense gokpaleizen gebouwd, 
met in de omgeving compleet nieuwe dorpen. Ik denk dat we net op tijd het land hebben 
bezocht, om het te bewonderen zonder massatoerisme en de gevolgen daarvan. 
We hebben genoten van onze bezoeken aan de eilanden. De Kaapverdianen zijn erg 
vriendelijk en trots op hun land. 

 
Fregatvogel boven de Marco Polo  

https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag3/11verslag3.jpg
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Mindelo, São Vincente 15 januari 
 

 
Mindelo: uitzicht vanaf het schip 

 
15 januari arriveerden we in Mindelo op het eiland São Vincente. We waren al in 2014 op dit 
eiland geweest en hebben toen een interessante excursie gedaan. In feite hebben we toen 
de belangrijkste dingen van de stad gezien. Nu hebben we een stadswandeling gedaan en 
hebben daarna de kust bezocht.  
 

  
Tourist Information (WIFI) Overdekte markt 

 

 
Route Mindelo 

 
Vlak bij de zee is een kopie van de Belemtoren in Lissabon. Er is een kleurrijke, overdekte 
markt en een vismarkt. Omdat de Kaapverdianen veel waarde hechten aan een goede 

https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag4/01verslag4.jpg
https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag4/02verslag4.jpg
https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag4/03verslag4.jpg
https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag4/01aroutemindelo.jpg
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opleiding zijn er verschillende scholen en is er een universiteit. De hoogte van school- en 
collegegeld is afhankelijk van het inkomen van de ouders. 
Het weer was erg zonnig en met veel wind. 
 

 
Strand van Mindelo 

Praia da Santiago 16 januari 

De volgende dag legden we aan in Praia, de hoofdstad van Kaapverdië, op het eiland 
Santiago. Hier hebben we een georganiseerde excursie gedaan. We bezochten de oude stad, 
met een overdekte markt, een leuk winkelgebied, oude overheidsgebouwen en het door de 
Chinezen gerestaureerde presidentiële paleis. Toevallig kwam juist de premier aanrijden met 
een escorte auto's. Na de stad gingen we naar het archeologisch museum, met veel 
vondsten van oude gezonken schepen 
 

  
Overdekte markt Presidentieel paleis 

 
De volgende stop was bij een oud fort, waar in het verleden de slaven afschuwelijk werden 
behandeld. 
Tot slot bezochten we een UNESCO World Heritage plaats, de Cidade Velha. Dit is de oudste 
Portugese nederzetting van Kaapverdië. Voordat we terug gingen, keken en luisterden we 
naar Kaapverdische vrouwen die een Batuco-voorstelling gaven. Dat is een traditionele dans 
waarbij de zingende vrouwen zich begeleiden met het slaan op een soort leren kussens. Het 
klinkt hard en ritmisch. 
Onze tourgids was een sympathieke man, die veel over het eiland en de geschiedenis heeft 
verteld.  
We kijken terug op een geslaagde excursie. 

https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag4/04verslag4.jpg
https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag4/05verslag4.jpg
https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag4/06verslag4.jpg


20 
 

 
Praia: fort 

 

  
Kinderen die de dans van hun moeder 

imiteren 
Rustpauze voor de Batuco-danseressen 

 

 
Cidade Velha , Ruha Bananas 
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Blog 5 Brazilië deel 1 
Na Kaapverdië voeren we in 3½ dag naar Brazilië. De zee was heel kalm en de temperatuur 
werd steeds hoger omdat we de evenaar passeerden. We konden ons bijna niet voorstellen 
dat in Nederland de "schaatskoorts" weer was uitgebroken. We hoorden dat onze vijver 
weer dichtgevroren was. 
 
Tijdens de zeedagen vertoefden we zo veel mogelijk in ruimtes met airco. We waren nog 
steeds druk met allerlei activiteiten zoals dansen, schilderen, lezingen bijwonen en lekker 
kletsen met allerlei mensen. We lazen, deden puzzels en spelletjes en ik had het natuurlijk 
ook druk met het schrijven van mijn weblog. 

Brazilië  

Brazilië is qua oppervlakte en grootte van de bevolking de 5e grootste natie van de wereld. 
De Portugezen claimden het land in 1508. Het werd in 1822 een onafhankelijke 
constitutionele monarchie met een keizer. Na een coup werd het in 1889 een republiek.  
Het land heeft in het verleden verschillende dictaturen gekend, afgewisseld met 
democratische regeringen.  
De huidige president is democratisch gekozen, nadat de vorige presidente was afgezet. Ze 
werd beschuldigd van corruptie. De Brazilianen zelf menen dat corruptie één van de grootste 
problemen van het land is. 
De laatste jaren wordt het land steeds rechtser. Een van de invloedrijkste bewegingen is een 
Evangelische religie. Ze strijden tegen homo's, feministen, abortus en drugs.  
De huidige president wil het Amazonegebied verder gaan exploiteren ten koste van de daar 
wonende Indianen en van de natuur. Als dit gebied geëxploiteerd wordt, zal dat een enorme 
invloed hebben op de CO2-uitstoot en de opwarming van de aarde.  
Deze president en zijn volgelingen vinden, dat de tijd van de militaire dictatuur van 1964-
1985 Brazilië's beste periode was.  

Natal 20 januari 

 
Route Natal 

https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag5/00routenatal.jpg
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Onze eerste haven in Brazilië was Natal. Het is een grote stad met ongeveer 803.000 
inwoners. Natal is gebouwd op zand en het heeft geweldige stranden. We hebben echter het 
strand niet bezocht, maar zijn naar één van de voorsteden gegaan. Daar leeft de Capoeira- 
gemeenschap "Boa Vintade". 
 

  
Buurt van de Capoeira-gemeenschap Toegang Boa Vintade 

 
De Capoeira is een Braziliaanse martial art, die elementen van dansen, acrobatiek en muziek 
combineert. Het is door West-Afrikaanse afstammelingen in Brazilië ontwikkeld en is 
waarschijnlijk in de 16e eeuw begonnen. Het zijn vlugge en complexe bewegingen, trappen 
en draaien. In Natal onderwijst een groep van dansers en meesters de danskunst aan de 
locale gemeenschap. Het project is geïnitieerd door een voormalig sociaalwerker, die de 
kunst ook beheerst. Het is bedoeld om de kinderen van de arme wijken te behoeden voor 
drugs en bendes en om ze te laten werken aan hun toekomst. 

 

 
Demonstratie Capoeira-dans 
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De kinderen waren erg goed en hadden veel plezier om ons hun kunnen te demonstreren. 
Ouders, familie en buurtgenoten kwamen ook een kijkje nemen en genoten er net zo veel 
van als wij. Er was extra politie in het straatje ingeschakeld om er voor te zorgen dat alles 
zonder problemen zou verlopen. De tocht naar de locatie van de dansers leidde ons door 
arme buurten. 
 

 
Uitzicht op de Natal en de Newton Navarro bridge vanaf het Centro de Turismo 

 
De Marco Polo zou deze dag om 17.00 uur de haven verlaten, maar de Braziliaanse douane 
leverde de paspoorten veel te laat in. We vertrokken een half uur te laat richting Recife. 
 

 
De loopbrug kon met een half uur vertraging naar binnen 

Recife 21 januari 

Recife is eveneens een hele grote stad met ongeveer 1.555.000 inwoners. 
De stad is gesticht door Nederlandse kolonisten. De Nederlanders veroverden het gebied in 
1637 en prins Maurits van Nassau maakte een ontwerp voor een stad met straten en 
bruggen en startte met de bouw. De Nederlanders werden in 1654 verdreven, maar Recife 
bleef groeien. 
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Recife: cruiseterminal 

 
Deze keer gingen we op eigen houtje de stad in. De cruiseterminal was niet ver verwijderd 
van het oude centrum. Onderweg passeerden we een kunstcentrum met een 
buitenexpositie. 
 

 
Centro de Artesanato de Pernambuco 

   

https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag5/06verslag5.jpg
https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag5/06bverslag5.jpg
file:///C:/Users/Mieke/Websites/Reisblog/afbverslag5/07averslag5.jpg
file:///C:/Users/Mieke/Websites/Reisblog/afbverslag5/07bverslag5.jpg
file:///C:/Users/Mieke/Websites/Reisblog/afbverslag5/07cverslag5.jpg
file:///C:/Users/Mieke/Websites/Reisblog/afbverslag5/07dverslag5.jpg


25 
 

 
Route Recife 

 
We wandelden verder over een boulevard langs de zee en er stond hier een fris windje. Om 
het centrum te bereiken moesten we eerst over een brug, omdat het oude centrum met 
zowel gerestaureerde als verwaarloosde gebouwen, op een eiland ligt.  
 

  
Recife: oude stad 

 

 
Recife: oud en nieuw 
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In het toeristisch centrum was veel politie op straat. We bekeken wat oude gebouwen en 
vervolgden onze route over een tweede brug. Nu waren we in een heel ander gedeelte 
beland. Het was hier niet zo toeristisch meer, er was geen politie en er waren veel winkels 
en markten. 
 
Plotseling hoorden we een flink lawaai. Er kwam een demonstratietocht aan met ongeveer 
50 mensen. Ze schreeuwden leuzen en probeerden het drukke verkeer tegen te houden. 
Daar waren de automobilisten niet van gediend en ze toeterden om het hardst. We konden 
helaas niet goed op de spandoeken lezen waar de demonstratie tegen was.  
We vervolgden onze weg en na een poosje keerden we terug. Het stonk namelijk nogal naar 
urine en onder de woningen werd je nat van het water dat uit de airco's drupte. We namen 
nu de Prins Maurits van Nassau brug en vonden hem erg mooi.  
 

 
Demonstratie 

 
Het was 32°C en we besloten een lekker glaasje koel Braziliaans bier te gaan drinken. Het 
smaakte ons goed. Jan kocht nog een mooie hanger met een gitaar voor me en vervolgens 
gingen we terug naar het schip om van een late lunch te genieten. 
's Avonds vertrokken we op tijd naar Rio, dat twee dagen varen is. 
 

 
Prins Maurits van Nassau brug 
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Blog 6 Brazilië deel 2 

Rio de Janeiro 24 januari 

Rio de Janeiro is in 1165 gesticht door de Portugezen en het werd in 1763 de hoofdstad van 
Brazilië. Het bleef de hoofdstad tot 1960 toen Brasilia de hoofdstad werd. 
 
Eigenlijk had ik helemaal geen zin om naar Rio te gaan. De negatieve verhalen over 
criminaliteit schrikten me af en ik had het gevoel dat je constant op je hoede moest zijn. 
Maar dat was een vergissing. Natuurlijk moet je, zoals in elke grote stad, oppassen voor 
zakkenrollers. Maar als je niet naar verkeerde plaatsen gaat, zoals de favela's, is het redelijk 
veilig. We hebben genoten en zoveel gezien als maar mogelijk is in 2 dagen, nou ja, eigenlijk 
1½ dag. De Braziliaanse loods was veel te laat bij het schip en we legden om 15.30 uur aan. 
 
Het laatste stuk van onze zeetocht naar Rio was prachtig. We hebben meer dan 2 uur 
doorgebracht op het dek om de natuur te bewonderen en we zagen Rio steeds dichter bij 
komen. Vanaf heel ver zag je het Suikerbrood, het beeld van Christus en de mooie stranden. 
Ik was de eerste die vanaf grote afstand het Christusbeeld zag en dit zonder verrekijker. 
Toen ik de medepassagiers op het beeld wees, pakten ze meteen hun kijkers en inderdaad, 
ook zij zagen het nu. Het bewees dat mijn staaroperatie en het vervangen van mijn 
ooglenzen in 2016 goed is gelukt. Ik kon destijds nog geen zeemeeuw van dichtbij 
herkennen. 
 

 
De kustroute naar Rio de Janeiro 

 
 

https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag6/02a


28 
 

 
Jan geniet van het uitzicht op het dek voor onze hut 

 

  
Suikerbrood, strand, Christusbeeld (klein) Rio de Janeiro 

 
In de haven lagen verschillende grote cruiseschepen en ze hadden maar een zeer klein 
plaatsje overgelaten voor de Marco Polo. Maar onze stuurman bewees zijn kunnen en 
manoeuvreerde het schip mooi tussen de drijvende hotelblokken. 
We gingen terug naar onze hut en ontdekten dat we vanuit ons raam precies op het 
Christusbeeld keken. 
 
Na het aanleggen gingen we met Emma en Koos, onze Nederlandse tafelgenoten, naar het 
winkelcentrum. Ze waren eerder in deze cruisehaven geweest en we namen de gratis tram, 
die voor de cruiseterminal stopte. Het openbaar vervoer, evenals een aantal musea in Rio, 
zijn gratis voor iedereen die ouder is dan 65 en die dit kan aantonen. 
Jan probeerde bij verschillende bankautomaten geld te pinnen, maar zijn kaart werd niet 
geaccepteerd. We gingen zonder Braziliaanse Reals terug naar het schip. 
 

  
Oude en nieuwe winkels in het centrum 
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Rio de Janeiro 25 januari 

Voor de volgende dag hadden we de excursie "Views of Rio" gepland, een bustour van 
ongeveer 4 uur. Onze gids was een Schot, die al 31 jaar in Brazilië woonde. Hij praatte de 
volle 4 uur vol met allerlei feitjes en weetjes over Rio en Brazilië. 
We hadden om verschillende redenen besloten niet het Suikerbrood en het Christusbeeld te 
bezoeken. Er zijn lange wachtrijen, het is heel vaak mistig boven en dan heb je geen uitzicht 
en bovendien hebben we beiden hoogtevrees. 
 

 
Route excursie Rio de Janeiro 

 
Onze tocht leidde door verschillende gedeelten van de stad, zoals Sambrodromo, dat 
beroemd is vanwege de Carnavalsparade van sambadansers. We reden door rijke buurten, 
langs mooie tuinen en we passeerden verschillende favela's. Rio heeft ongeveer 7,5 miljoen 
inwoners, van wie 20% in favela's leeft. 
 

  
Favela Avenida das Américas 

 
We zagen het Ipanema-strand en de Copacabana. 
Rio heeft 39 tunnels en we zijn door zeven tunnels gereden. Er zijn heel veel 
verkeersopstoppingen. Er wordt wel gezegd dat je beter met de fiets door de stad kunt gaan. 
Rio heeft 160 kilometer fietspaden door de stad en langs de stranden. Er zijn 600 huurfietsen 
en 60 stations waar je ze kunt ophalen m.b.v. je smartphone. Het verhuurbedrijf wordt 
gesubsidieerd door de stad. 
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Rent-a-bike 

 

 

 
Hang glider beach 

 
Aan het eind van de excursie bezochten we de Kathedraal van Rio, waarvan de bouw is 
geïnspireerd door de Maya-tempels. Het is een indrukwekkend gebouw. 
 

 
Catedral de São Sebastião 
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's Middags wilden we het Museum van de Toekomst bezoeken. We wandelden naar het 
museum en onderweg bewonderden we de street art van Eduardo Kobra op de gebouwen. 
Omdat we geen Braziliaans geld meer hadden, hoopten we dat we in het museum met de 
creditkaart konden betalen. Maar we hadden vrije toegang omdat we ouder dan 65 waren, 
dus het geldprobleem was ook weer opgelost. 
Het museum is indrukwekkend, het is een modern gebouw met veel technologische snufjes. 
De tentoonstelling bewijst dat er in ieder geval nogal wat Brazilianen zijn die zich 
bekommeren om de toekomst van de wereld en om de natuur. Jongeren onder de 18 
hebben ook gratis toegang en er waren veel jongeren aanwezig. Er is dus nog enige hoop 
voor een groene toekomst voor Brazilië. 
 

 
Street art van Eduardo Kobra 

 

 
Museum van de Toekomst – Museo do Amanhã  
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Museum: Kinderen kijken naar 
diavoorstelling met 3 schermen 

Zicht vanuit het museum: Marco Polo tussen de twee 
grote schepen 

 
Terwijl we in het museum waren, barstte er een ernstig onweer los boven Rio. Toen we naar 
buiten gingen regende en bliksemde het. Gelukkig waren we vlak bij een tramhalte en 
konden we redelijk droog het schip bereiken. 
Het bleef regenen tot we uitvoeren om 24.00 uur. We bleven nog lang aan dek om foto's te 
maken van Rio bij nacht. 
Mijn kennismaking met Rio was dus heel erg positief.  
 
Na Rio duurde het 3 dagen om Argentinië te bereiken en we hoopten dat Buenos Aires 
eveneens zou bevallen. 
 

 
Rio by night  
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Blog 7 Argentinië en Uruguay; koningin 

Maxima en carnaval 

Buenos Aires (Argentinië) 29 – 30 januari 

Enkele feitjes 
De eerste Europeanen kwamen aan in 1502 met de reis van Amerigo Vespucci. In 1580 werd 
Buenos Aires gesticht. Het land verklaarde zich in 1816 onafhankelijk. 
Argentinië was jarenlang relatief stabiel en zonder oorlog. Na de recessie in 1930 kende het 
land perioden met o.a. peronisme en militaire dictaturen. Het is een democratisch land sinds 
1983, nadat het de Falklandoorlog verloor. 
Argentinië heeft de op één na grootste economie in Zuid-Amerika en is lid van de G-15 en G-
20 landen. 
Tussen 1857 en 1950 was Argentinië het land met de op één na grootste immigratiegolf, na 
De Verenigde Staten. De meeste immigranten komen uit Italië en Spanje, zoals onze 
koningin, die Spaanse en Italiaanse wortels heeft. Er zijn ook veel immigranten met een 
Arabische achtergrond en uit Zuid-Amerika zoals Bolivia, Paraguay en Peru. 
 
Buenos Aires 
Buenos Aires heeft ongeveer 2,9 miljoen inwoners en is de grootste stad in Latijns Amerika. 
Het is de hoofdstad van Argentinië. Het is bekend door zijn Europese architectuurstijl en 
natuurlijk van de tango. 
We hebben twee dagen doorgebracht in Buenos Aires. 
De eerste dag hebben we een excursie gedaan: "Highlights of Buenos Aires". 
 

 
Route excursie Buenos Aires 
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We hadden een ervaren gids, maar ze gaf geen uitgebreide informatie. Het begin van de 
excursie was niet ideaal, we zaten aan de lopende band in de file. Eindelijk bereikten we 
Boca, een kleurrijk, oud gedeelte van de stad en we bleven daar 20 minuten om rond te 
kijken en foto's te nemen. De wijk is vroeg in de 20e eeuw gebouwd door Italiaanse 
immigranten uit Genua. Terug in de bus gingen we naar een nieuw gedeelte van de stad, 
waar alle straten namen hebben van belangrijke vrouwen. Er is zelfs een "Plaza Reina de 
Holanda".  
 

  
La Boca 

 
 
Behalve de moderne gedeelten zagen we heel wat oudere klassieke gebouwen. 
Op de Plaza de Mayo bezochten we de kathedraal, het vroegere werkpaleis van de huidige 
paus. Onze gids vergat te vertellen dat we vlak bij de plek waren, waar de dwaze moeders 
demonstreren en opheldering wilden over hun verloren kinderen. Dus Jan en ik gingen naar 
buiten om deze gedenkwaardige plek te bekijken. 
 

  
Kathedraal Paleis van de president 
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Plaza de Mayo – plein van de dwaze moeders 

 

 
Teatro Colón: Operagebouw 

 
Voor sommige mensen was het hoogtepunt van de excursie een bezoek aan de tombe van 
Evita Peron. 
Wij vonden de mausoleums (Cementerio de la Recoleta) niet zo interessant en hadden geen 
zin om in de rij te gaan staan om een selfie te maken voor de tombe van Evita. We gingen 
terug naar de bus. 
 

  
Cementerio de la Recoleta 
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De volgende dag waren we van plan met Emma en Koos een natuurreservaat te bezoeken 
(Reserva Ecológica Costanera Sur), niet zo ver van het schip. Sue Walsh, één van de 
spreeksters van onze presentaties gaf ons deze tip. Het park bleek echter niet geopend te 
zijn. We konden er wel langs wandelen over een lange boulevard en zagen heel veel 
verschillende vogels.  
 

 
Wandelroute Buenos Aires 

 

 
Emma, Jan & Koos 

 

  
Reserva Ecológica Costanera Sur 
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Buenos Aires: moderne gebouwen  Anne Frank Koningin Maximá  

 
We gingen terug via een ander boulevard en kwamen uit bij het Reina Holanda plein en 
zagen een beeld van Maxíma als kind en een beeld van Anne Frank. Er bleek nog een 
Maxíma-beeld te moeten staan, maar dat was van zijn sokkel verdwenen. Tenminste, dat 
dachten we. We hebben later op foto's op Internet ontdekt dat er een fontein was, maar 
deze stond tijdens ons bezoek niet aan. Het was dus geen sokkel, maar een fontein met 
gaten voor het water. 
Al bij al hadden we een hele leuke dag gehad en gingen tevreden aan boord. 
 

 
Buenos Aires by night 
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Montevideo (Uruguay) 31 januari -1 februari  

De volgende dag legden we aan in Montevideo. We waren vol verwachting, want we hadden 
in de lezingen over Uruguay veel bijzondere dingen gehoord. 
 
Het land is onafhankelijk sinds 1828, na een oorlog tussen de Portugal en Spanje. Het heeft 
in de 20e eeuw verschillende economische crises en militaire dictaturen meegemaakt. Er is 
sinds 1985 een democratische regering. 
Montevideo is een stad met ongeveer 1,4 miljoen inwoners en het land heeft totaal 
ongeveer 3,5 miljoen inwoners. Er zijn veel immigranten uit Cuba, de Dominicaanse 
republiek en recentelijk ook uit Venezuela. 
Tot nu toe wisten we eigenlijk niet zo veel over Uruguay. Het is een heel bijzonder land. De 
laatste 20 jaar is er een linkse regering. De voorlaatste president weigerde om een hoog 
salaris te accepteren, omdat hij niet meer wilde verdienen dan de meeste van zijn 
onderdanen. De president wordt voor 5 jaar gekozen en kan dan niet meteen worden 
herkozen, omdat een president niet aan politiek mag doen. 
 
We hoorden ook nog andere merkwaardige feitjes. Het land wordt het Zuid-Amerikaanse 
Nederland genoemd, omdat de marihuana is gelegaliseerd. De regering meent dat het 
gebruik zo beter te controleren valt, dan wanneer het zich in de criminele sfeer afspeelt. De 
criminaliteitscijfers zijn de laagste van Zuid-Amerika en er is nauwelijks corruptie. 
De regering promoot gezonde voeding en in de restaurants mag er geen zout op tafel staan. 
Als je er om vraagt, krijg je het, maar je wordt wel gewaarschuwd voor de gevaren van te 
veel zout eten. 
 
Carnaval wordt er op een andere manier gevierd dan in de overige Zuid-Amerikaanse 
landen. Het start eind januari, ongeacht de werkelijke datum van het feest. Er worden 
wedstrijden gehouden tussen verschillende categorieën groepen. Er zijn groepen die 
parodieën vertonen, groepen met politiek kritiek (El Candombe), groepen die geïnspireerd 
zijn door Afrikaanse drums (La Murga), er zijn komedianten en veel zangers. We hadden 
geluk, want we konden kaartjes voor een voorstelling krijgen. En zoals velen van jullie weten, 
ben ik een echte (West-Brabantse) carnavalsvierder, dus dat was boffen. 
 

 
Montevideo: haven 

https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag7/12verslag7.jpg
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Route excursie Montevideo 

 
De eerste dag in Montevideo deden we 's morgens een excursie. Onze gids sprak erg 
langzaam en zocht naar haar woorden. We vermoedden dat ze een beroerte heeft gehad, 
want ze trok ook met één been. Tijdens de rit ging ze de bus door en vroeg iedereen of we 
vragen hadden. Terug voor in de bus beantwoordde ze alle vragen. Tijdens de excursie heeft 
ze heel veel verteld, zij het langzaam. 
 
We zagen de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad en kwamen langs een prachtig 
strand met veel groene begroeiing. Het zag er aantrekkelijk uit. 
 

  
Plaza Independa Strand aan de Rambla Armenia 

 

 
Plaza de la Armada 
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Monumento la Carreta 

 
‘s Middags gingen Jan en ik naar het Carnavalsmuseum. Ik stond werkelijk paf. Veel van de 
tentoongestelde kleding leek sprekend op de kleding die met Carnaval in Bergen op Zoom 
wordt gedragen. En zoals de West-Brabanders weten, is dat uniek voor de rest van Brabant 
en Limburg.  
 

   
Montevideo Carnival museum 

 

We kochten tickets voor het Carnavalsfeest dezelfde avond en gingen daar met Koos en 
Emma heen. 
 
Het was een hele leuke avond. De muziek en zang waren erg goed en de kostuums heel 
mooi. We verstonden de teksten van de parodieën niet, maar merkten wel dat de lokale 
bevolking het heel grappig en raak getroffen vond. 
Na deze geslaagde avond gingen we weer terug naar het schip en dronken nog wat in de 
Scott's bar en daarna was het bedtijd.  
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Mieke, Emma, Koos, Jan voor de voorstelling 

 

  
El Candombe: drum en dans El Candombe: drums 
  

 
La Murga: groep met zang en politieke kritiek 

 
De volgende dag zijn we gaan kijken of we geschikte souvenirs vonden, want we moesten 
ons laatste Uruguayaans geld op maken. Dat lukte wonderwel. Na deze mooie dagen in 
Uruguay begon iedereen een beetje opgewonden te raken. We naderden de 
Falklandeilanden en zouden eindelijk de pinguïns kunnen gaan zien.  
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Blog 8 Falklandeilanden, Chili en Argentinië  

Falklandeilanden (overzees gebiedsdeel Verenigd Koninkrijk)  

 
Ligging Falklandeilanden 

 
De Falklandeilanden vormen een eilandengroep van ongeveer 12.000 vierkante kilometer en 
omvatten Oost Falkland, West Falkland en 776 kleinere eilanden. 
Ze hebben zelfbestuur en Groot-Brittannië heeft de verantwoordelijkheid voor de defensie 
en buitenlandse zaken. Port Stanley is de hoofdstad van de eilanden. 
De bevolking van ongeveer 3.400 inwoners, bestaat voornamelijk uit op het eiland geboren 
Falklanders en is meestal van Britse afkomst. 
Er zijn strikte regels m.b.t. het invoeren van dieren en planten. Je mag geen huisdieren 
meebrengen en geen voedsel dat zaden bevat, geen fruit, melkproducten of bloemen. Deze 
regels gelden voor alle eilanden. Ze willen de eilanden "schoon" houden. 
De eerste geregistreerde landing wordt toegeschreven aan een Britse kapitein en is 
gedateerd op 1690. In de 18e eeuw begonnen de eerste strubbelingen met de Spanjaarden 
en later met het onafhankelijke Argentinië. In de 20e eeuw zijn er diverse onderhandelingen 
geweest tussen de Britten en de Argentijnen. In 1982 bezette Argentinië de eilanden en 
begon er een oorlog. Argentinië verloor deze oorlog. 
 
Er is veel te zeggen over deze oorlog. 99% van de Falklanders willen de situatie laten zoals 
deze nu is en is Groot-Brittannië dankbaar voor de verdediging tegen de Argentijnen. 
Er zijn nog steeds Argentijnen die menen dat de Falklandeilanden hen toebehoren. Het is 
een zwaar beladen onderwerp. Maar ik denk dat ik ook wel woedend zou zijn als een 
vreemd land mijn land met geweld zou bezetten. De Falklanders stonden machteloos. We 
hoorden van een Argentijnse gids in Ushuaia, dat Argentinië jonge, onervaren jongens uit 
het noorden van het land naar de Falklandeilanden hadden gestuurd. Ze waren niet 
voorbereid en sneuvelden. Veel Argentijnen waren hier woedend over en dat heeft 
meegespeeld bij de val van de militaire dictatuur. 

Port Stanley: pinguïns, 4 februari 

We verlieten Montevideo (Uruguay) op 1 februari om 15.00 uur. We hadden tot nu toe 
steeds prachtig weer gehad en we waren allemaal een beetje opgewonden om de pinguïns 
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te zien. De zee was steeds redelijk kalm geweest. Zaterdag 2 februari was er een sterke wind 
(windkracht 8), maar deze nam geleidelijk af en we kwamen met prachtig weer aan in Port 
Stanley. De eilandbewoners vertelden dat ze 8 mooie dagen per jaar hadden en dit was er 
één van. 
Het schip moest voor anker liggen, want de haven van Port Stanley is niet geschikt voor 
schepen van het formaat van de Marco Polo of voor grotere. In zulke situaties worden de 
reddingsboten als vervoersmiddel gebruikt, de zogenaamde "tenders". De zee was erg kalm 
en het tenderen ging voorspoedig.  
We gingen rond 13.30 u  aan wal. We hebben wat rondgewandeld en foto's gemaakt. 
 

 
 

 
Falkland Islands, Port Stanley 

 

https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag8/01verslag8.jpg
https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag8/02verslag8.jpg
https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag8/03verslag8.jpg


44 
 

Later gingen we met een minibus en vervolgens met een jeep over het hobbelige terrein 
naar het gebied van de pinguïns, genaamd Bluff Cove. We zagen koningspinguïns en 
ezelspinguïns (gentoo-pinguïn). Er zouden ook magellaanpinguïns moeten zijn, maar die 
hadden blijkbaar andere plannen. 
De pinguïns stonden maar een beetje bij elkaar, keken wat rond, sommigen liepen weg om 
de zee in te duiken en andere vochten met elkaar.  
Ik zag een pinguïn die op een ei zat te broeden. De meest jonge pinguïns waren ongeveer 1 
meter hoog. Ze waren erg leuk om te zien en we konden er niet genoeg van krijgen. 
De chauffeurs van de busjes vertelden veel over hun land en we hebben veel respect voor 
hoe ze hun zaakjes hebben geregeld. 
 

 
Port Stanley: van de Marco Polo naar de pinguïns 

 
 

 
Bluff Cove 
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Pinguïn op een ei Pinguïn roept zijn ouders 

 

 
Kolonie vlak bij zee 

 

 
Pinguïns gaan zwemmen 
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Carcasseiland in de verte, 5 februari 

De dag daarop gingen we bij Carcasseiland voor anker, een prachtig eiland met veel dieren 
en planten. Daar zijn ook pinguïns. Het eiland is zo goed als onbewoond en het is privé-
eigendom. Je moet met een tenderboot naar het eiland. 
 

 
 

 
 
We waren van plan om een lange wandeling te maken. Er waren al twee boten onderweg 
naar het eiland, toen wij in de derde boot gingen zitten. Echter, toen de boot vol was, 
moesten we weer uitstappen. De kapitein vond de wind en de zwel te sterk. Dus bleven we 
maar op de Marco Polo en maakten vanaf het dek foto's van het eiland.  
 
Emma en Koos hadden de vorige dag geen pinguïns gezien en waren er wel in geslaagd om 
het eiland te bereiken. Ze vonden het een mooi eiland en we waren blij voor hen, dat ze toch 
nog pinguïns hadden gezien. Emma slaagde er zelfs in om een filmpje te maken van een 
pinguïn, die een steen naar andere pinguïn gooide. 
Na deze, een beetje teleurstellende dag, vervolgden we onze reis op weg naar Chili. 
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Tender Carcasseiland vanaf de Marco Polo 

 

 
  Rotseilanden voor de kust van Carcasseiland 

Punta Arenas (Chili) 7 februari 

Punta Arenas is de hoofdstad van Chili's meest zuidelijke streek “Magellanes & Antarctica 
Chilena” en ligt in de Straat van Magellaan.  
De stad heeft ongeveer 126.000 inwoners. 
 
Op 20 september 1519 voer de Magellaan expeditie vanuit Spanje om de doorgang te vinden 
naar Oost-Indië. De vloot van 5 schepen en 260 bemanningsleden, maakten veel avonturen 
mee en reisden meer dan drie jaar over onbekende zeeën en gebieden die niet in kaart 
waren gebracht. Slecht 18 bemanningsleden overleefden en gingen terug naar Spanje, nadat 
ze de wereld rond hadden gevaren. Magellaan was gestorven tijdens de expeditie, maar hij 
had de doorgang gevonden, die later naar hem werd genoemd: de straat van Magellaan. 
De eerst nederzetting is door de Spanjaarden gesticht in 1584. Half in de 19e eeuw gebruikte 
Chili de plaats als een strafkolonie en een disciplinaire post voor soldaten met 
"gedragsproblemen". 
Nu is het een moderne stad en wordt veel gebruikt als basis voor Antarctica-expedities. 
 
De Marco Polo meerde aan in de haven, die 15 kilometer van het centrum ligt. We namen 
een shuttlebus om naar de stad te gaan en keken wat rond en maakten foto's. 
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Het was nu zomer in Zuid-Amerika en de mensen hadden zomervakantie. We zagen veel 
Zuid-Amerikaanse toeristen. Op het hoofdplein Plaza Munos Gamero waren vrouwen aan 
het demonstreren voor vrouwenrechten en ze werden gefilmd en geïnterviewd voor de tv. 
We vonden een leuk klein cafeetje en dronken koffie en maakten gebruik van de WIFI.  
 

  
Magellaan-standbeeld Kathedraal 

 

 
Plaza Munos Gamero: marktkraampjes 

 

  
Van Carcass eiland naar Puntas Arenas Route van de haven naar het centrum 
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Plaza Munos Gamero 

 
Nadat we onze mail hadden gelezen en verstuurd en ik mijn weblogs op mijn website had 
gezet, hebben we nog een stukje door de stad en langs de boulevard gewandeld.  
We bewonderden de street art, die vervallen loodsen en huizen verfraaien. Soms kun je niet 
onderscheiden wat echt is en wat niet.  
 

 
 

Beschilderde huizen en loodsen langs de boulevard 
 

 
 

https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag8/13averslag8.jpg
https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag8/14averslag8.jpg
https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag8/14bverslag8.jpg


50 
 

Op de boulevard staat een imposant standbeeld, het Goleto Ancud monument. Het 
herinnert aan de definitieve vestiging van de Chilenen in de straat van Magellaan in 1843.  
 
Ook hier zag je overal Zuid-Amerikaans toeristen, die veel foto’s van elkaar en van de 
bezienswaardigheden maakten. Na van alle met mensenhanden gemaakte kunst genoten te 
hebben, snoven we nog wat frisse zeelucht op en bestudeerden we de drukte van een 
kolonie aalscholvers. 
We gingen met de shuttlebus terug naar de Marco Polo en waren op tijd voor de lunch. 
 

 

  
Aalscholvers 

 

Ushuaia, Tierra del Fuego – Vuurland (Argentinië) 8 februari 

Ushuaia is de hoofdstad van Tierra del Fuego (Vuurland). Het wordt i.h.a. beschouwd als de 
zuidelijkste plaats van de wereld, ofwel “het einde van de wereld”.  
In het verleden is Ushuaia (Argentijns) een missiepost geweest, een strafkolonie en de 
marinebasis van Argentinië. Deze basis is intensief gebruikt gedurende de Falklandoorlog. 
 

 
Monumento a los Tripulantes de la Goleta Ancud 
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Vuurland is een eilandengroep die in tweeën is verdeeld, gedeeltelijk behoort het aan Chili, 
het andere gedeelte aan Argentinië.  
De archipel bestaat uit het hoofdeiland Isla Grande de Tierra del Fuego van 48.100 km² en 
verschillende kleinere eilanden 
De eilandengroep wordt gescheiden van het Zuid-Amerikaanse vasteland door de straat van 
Magellaan. 
Het hoofdeiland, Isla Grande de Tierra del Fuego, wordt in het zuiden begrensd door het 
Beaglekanaal. 
 

 
De eerste bewoners van Tierra del Fuego, de Selk’nam-indianen, ook wel Ona genoemd, 
leefden hier 10.000 jaar geleden. 
Het Britse schip HMS Beagle bereikte het kanaal in 1833, toen het Tierra del Fuego aan het 
verkennen was. De stad Ushuaia werd gesticht door Britse zendelingen, voordat de 
Argentijnen arriveerden en hier een permanente basis vestigde. 
De oorspronkelijk bewoners waren de Yámana's. Ze leefden vrijwel geheel naakt in dit koude 
en natte klimaat. 's Zomers is het maximaal 14° C en in de winter 4,5° C. en er is veel regen 
en sneeuw. In natte kleren heb je het nog kouder, daarom lieten ze die uit en stookten heel 
veel vuurtjes. Zo komt het eiland aan zijn naam "Vuurland". De Europese bezoekers zagen 
van verre al die vuurtjes branden. 
 
7-8 februari reisden we van Punta Arenas naar Ushuaia. Het eerste gedeelte voeren we in de 
straat van Magellaan en het tweede gedeelte vervolgden we in het Beaglekanaal. Een groot 
gedeelte van de tocht was ‘s nachts, zodat we helaas niet van de mooie matuur konden 
genieten.  
In het Chileense gedeelte bevindt zich het Alberto Agostini National park en in het 
Argentijnse gedeelte het Nationaal Park Tierra del Fuego  
Bij het wakker worden op 8 februari keek ik uit het raam. Het was nog niet helemaal licht, 
maar het uitzicht was spectaculair. Ik ben me snel gaan aankleden om de mooie beelden 
vast te kunnen leggen op foto. Er waren besneeuwde bergen, gletsjers, rotsen, 
watervalletjes en fjorden. Vooral de gletsjers waren schitterend. 

 
Van Punta Arenas naar Ushuaia  

https://reisblog.miekedewaal.nl/afbverslag8/16verslag8.jpg


52 
 

 
Alberto Agostini National park 

 
Alberto Agostini National Park: gletsjer Romanche 

 
Alberto Agostini National Park: gletsjer Italia 
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Alberto Agostini National Park: Gordon eiland 

 

  
Alberto Agostini National Park, op het achterdek 

 
De hele ochtend hebben wij en veel andere passagiers op het dek gestaan en foto’s 
gemaakt. Het ontbijt bestond uit een vlug ontbijtje in Marco’s Bistro, waar je naar buiten 
kunt kijken en vanwaar je snel op het achterdek bent om foto’s te kunnen schieten. 
Een uur te laat, legde de Marco Polo aan vlak bij het centrum van de stad Ushuaia. 
 

 
Ushuaia 
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In de haven lag het Nederlands zeilschip Europa. Dit schip hadden we in Amsterdam tijdens 
Sail 2015 bezocht en de bemanning vertelde ons dat ze veel verre reizen maakten. We 
hadden toen nooit gedacht dat we het schip in het uiterste zuiden van Zuid-Amerika weer 
tegen zouden komen. 
 

  
Zeilschip “Europa” Pan-Amerikaanse snelweg  

 
In Ushuaia deden we een excursie naar het Nationale Park Tierra del Fuego. Het park ligt aan 
het Beaglekanaal en herbergt unieke wilde planten en dieren. 
Vanaf Ushuaia namen we de Nationale Route 3. Dit is een Pan-Amerikaanse snelweg van 
Alaska naar "het einde van de wereld" in het Nationale Park. 
 

 
Excursie vanaf Ushuaia naar het Nationale Park Tierra del Fuego 
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Wie weet, misschien zien we het begin nog wel eens? Maar om het hier snelweg te noemen 
is een beetje overdreven, de weg was een smal zandweggetje. 
 
In het park zouden condors te zien zijn, parkieten, bevers en nog veel meer. Helaas hebben 
we deze geen van allen gezien. Wel de beverdammen, die veel schade hebben berokkend 
aan de natuur. De bevers zijn geïmporteerd voor hun bont. Deze was van slechte kwaliteit, 
dus er was geen behoefte meer aan. De bevers hebben hier geen natuurlijke vijanden en 
plantten zich voort. Rondom de dammen zie je dan ook veel gesneuvelde bomen. 
Het park heeft heel veel wandelroutes. We hebben van enkele routes stukjes gelopen, maar 
de tijd was te kort. Voor ons gevoel gingen we te snel terug naar het schip. 
 

  
Nationale Park Tierra del Fuego:  postkantoor aan het einde van de wereld 

 

 
Baai Ensenada Zaratiegui 
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Rio Lapataia.  In de verte de stofwolken van auto’s op de Nationale Route 3  

 

 
Lapataia. Mini-camper op de parkeerplaats aan het einde van de Nationale Route 3 

 

 
Baai Lapataia 
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Ushuaia 

 

 
Haven Ushuaia 

 
Die avond vertrokken we voor een spectaculaire tocht van 4 dagen: naar Kaap Hoorn, door 
het Beaglekanaal, langs het Alberto de Agostini National Park, door de English Narrows en 
tot slot door het Darwin- en Moraledakanaal. 
Het verslag hiervan wordt weergegeven in blog 9 in deel 2. 
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Overzicht van de inhoud van deel 2 
Het is een voorlopig overzicht.  Ik hoop dit gedeelte uiterlijk mei 2021 af te ronden. 
 
Blog 9 Van Ushuaia naar Port Montt, 4 zeedagen  

Kaap Hoorn 8 februari 
Het Beaglekanaal 8 februari 
Het Alberto de Agostini Nationaal Park 9 -10 februari 
De English Narrows 11 februari 
Het Darwin- en Moraledakanaal 12 februari 

Blog 10 Chili  
Puerto Montt 13 februari  
Valparaíso 15 – 16 februari  
Arica 19 februari  

Blog 11 Peru & Ecuador  
Callao bij Lima (Peru) 21 februari  
Guayaquil (Ecuador) 24 - 25 februari  
Manta (Ecuador) 26 februari  

Blog 12 Panama, Colombia & Caraïben  
Panamakanaal 28 februari  
Cartagena (Colombia) 1 maart  
Caraïben: Kingstown, Bequia, Mayreau en Bridgetown 4 - 6 maart 

Blog 13 Van de Caraïben naar Bussum  
Van de Caraïben naar de Azoren 7 - 12 maart  
Ponta Delgada, São Miguel (Azoren) 13 maart  
Van de Azoren naar Bristol 13 - 17 maart  
Bristol - Harwich 17 maart  
Hoek van Holland - Bussum 18 maart  

Blog 14 Vragen en antwoorden  
De Marco Polo  
Eten en drinken 
Leven aan boord  

De laatste reis van de Marco Polo 
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