
      

ANTÁRTIDA CLÁSSICA NO MV POLAR PIONEER

Nesta oportunidade teremos a possibilidade de viajar pela Antártida em Natal ou em Ano Novo, fazendo
percursos pelo continente branco no MV Polar Pioneer, partindo desde Ushuaia ou desde Ponta Areia com duas

classes e itinerários: pudendo ser de barco-avião ou de avião-barco, incluindo Porto Williams no programa
antártico.

http://argentinianexplorer.com/
http://viagens.argentinianexplorer.com/
http://voyages.argentinianexplorer.com/
http://viaggi.argentinianexplorer.com/
http://travel.argentinianexplorer.com/
http://reisen.argentinianexplorer.com/
https://www.facebook.com/argentinianexplorer
https://twitter.com/argentinianexp1
https://www.instagram.com/argentinianexplorer/
https://www.pinterest.com/argentinianexp
https://vimeo.com/user40799965
https://plus.google.com/+ArgentinianExplorer
skype:www.argentinianexplorer.com


12 días - 11 noites

Nesta oportunidade teremos a possibilidade de viajar pela Antártida em Natal ou em Ano Novo, fazendo percursos pelo continente
branco no MV Polar Pioneer, partindo desde Ushuaia ou desde Ponta Areia com duas classes e itinerários: pudendo ser de barco-
avião ou de avião-barco, incluindo Porto Williams no programa antártico.

>
As viagens pela Antártica que se fazem no MV Polar Pioneer têm várias classiᚤcações:

1. Natal na Antártida
2. Ano Novo na Antártida
3. Espírito na Antártida

Nos três itinerários o percurso é quase o mesmo, as diferenças são poucas: No primeiro caso: Natal na Antártida, como diz o seu
titulo, o maior objetivo é ᚤcar a Noite de Natal no continente branco. É uma viagem que parte desde a cidade de Ushuaia de barco,
chegando à Ponta Areia de avião, descolando da Ilha Rei Jorge (é um trajeto de barco e outro de avião). Finalmente, o itinerário
Espírito da Antártida começa em Ponta Areia, saindo de avião até Porto Williams e com ᚤnalização à Ushuaia em barco (é um
trajeto de barco e outro de avião), sendo a grande diferença com a primeira viagem é a chegada ao Porto Wiliams em vez da Ilha
Rei Jorge de avião.

A Antártica é um dos poucos lugares no mundo que merece a categoria de único. Não existe um adjetivo melhor se tentamos, em
vão, deᚤnir o continente branco. Possivelmente seja um dos poucos ambientes naturais onde sentimos a verdadeira dimensão de
ser humanos e habitar esse planeta. Na Antártica, a natureza domina o tempo e o espaço, impõe em suas paisagens a força de uma
beleza que escapa às qualiᚤcações convencionais. Não é suᚤciente tirar centenas de fotograᚤas ou gravar horas de videos, pois isso
não consegue alcançar o silêncio desse canto onde a Terra ainda se mostra como primigênia, quase inalterável. Difícil de comparar e
de unir à descrições, a Antártica é uma experiência que deve ser contada em primeira pessoa, e nós lhes oferecemos as melhores
propostas para que você possa vivê-la!

Essa é a expedição ideal para conhecer os pontos mais atraentes das ilhas Shetland do Sul e da Península Antártica, a região de
maior riqueza biológica do continente branco.

Essa opção permite observar a vida silvestre que se desenvolve no meio ambiente polar, hoje desolado e árido, mas que em tempos
pré-históricos possuía uma ᚤora e fauna abundante. Durante todo o itinerário temos extraordinárias paisagens montanhosas
cobertas de neve e de gelo, centenas de glaciares e imponentes icebergs que se deslizam lentamente pelas águas frias do verão
antártico, quando o sol se esconde no horizonte, trazendo a noite e o dia polar. Nenhum animal silvestre habita o frio continente,
entretanto, a vida ao redor dos oceanos e mares que rodeiam a Antártica se desenvolve com uma grande diversidade. Diferentes
espécies de aves como gaivinas, petréis, cormorões e albatrozes, entre outras, compartilham o hábitat com mamíferos como focas,
leões-marinhos, baleias e orcas.

 MV Polar Pioneer

Saída Dias Viagens Triple Twin Share Twin Private Mini Suite Captain´s Suite

06DEZ2016 12 ESPÍRITO 8.500 USD 9.990 USD 11.575 USD 12.940 USD 14.330 USD

17DEZ2016 11 NATAL 8.725 USD 10.200 USD 12.340 USD 13.250 USD 14.650 USD

25DEZ2016 11 ANO NOVO 8.725 USD 10.200 USD 12.340 USD 13.250 USD 14.650 USD

Saída Dias Saída Retornar Atividades

06DEZ2016 12 Punta Arenas/Puerto Williams Ushuaia K, M, C, P, SK

17DEZ2016 11 Ushuaia Voo da ilha do Rei George/Punta Arenas K, C

25DEZ2016 11 Punta Arenas/Voo da ilha do Rei George Ushuaia K, C

Atividades Detalhe Pax Custo







C CAMPING (o custo é por noite) 8 a 30 FREE

K CAIAQUE 4 a 14 1.050 USD

M ALPINISMO 450 USD

P FOTOGRAFIA (ACADEMIA LEIKA) FREE

D MERGULHO 8 a 24 975 USD

SK RAQUETES DE NEVE 975 USD

Natal na Antártida

Dia 1 - Saída desde Ushuaia

Antes do começo da viagem pela Antártida, vamos ter a recepção da tripulação do navio com uma recepção muito calorosa. Hoje
começaremos a viagem de cruzeiro no porto de Ushuaia até o Canal de Beagle, com a possibilidade de olhar a quantidade de
pingüins de Magalhães, golᚤnhos e albatros.

Dia 2 até 3 - Cruzamento pela Passagem de Drake

É o momento de preparar-se para a chegada ao continente branco, nesses dias de viagem pelo Mar de Drake, teremos a
oportunidade de olhar a fauna marinha e avenas na coberta de fora do navio: desde albatros errantes de sobrancelha preta,
fulmares, petreles, e também baleias. Escutaremos aos biólogos e naturalistas que são as pessoas que realmente conhecem, falando
e ensinando sobre a segurança e as normas ambientais que terão que respeitar as pessoas no continente branco. Além, teremos a
possibilidade de conhecer os outros companheiros de viagem. Os primeiros icebergs e a presença dos primeiros pingüins e focas
anunciam a chegada as Ilhas Shetland do Sul.

Dia 4 até 9 - Na península antártica: Festejaremos o Natal

Se o céu ᚤca limpo e há boas condições climáticas, aqueles que acordem cedo terão a possibilidade de olhar as imagens das
montanhas com gelo diante dos olhos, na Costa Danco. De a pouco vamos aproximando à Ilha Anvers, no momento de chegar à
Península Antártica. Nos dias posteriores faremos a exploração das colônias de pingüins, local com muita historia produto das
diferentes expedições de chegada à Antártida no século XX, onde faremos a visita das estações cientiᚤcas de diferentes países.
Festejaremos o Natal com a nossa tripulação num dos sítios mais representativos da terra. Esquivaremos os diferentes icebergs com
os nossos pequenos botes Zodiac e olharemos a maneira de descansar das focas nas banquisas apanhando sol; enquanto aquelas
pessoas que façam kayak irão pelas baias. Se as condições climáticas são excelentes é muito provável fazer acampamento no solo
antártico.

Dia 10 - Chegada à Ilha Rei

Faremos aproximação à maior das Ilhas Shetland do Sul: A escarpada Ilha Rei Jorge.

Tendo em conta as condições climáticas teremos a possibilidade de conhecer a Baia Fildes e a Igreja russa ortodoxa da Trindade,
ᚤcando na estação Bellingshausen. Logo, pegamos o vôo charter até a cidade de Ponta Areia no Chile. Finalizando a nossa
expedição branca iremos até o hotel.

Dia 11 - Punta Arenas

Após do café da manhã, cumprimentamos os nossos companheiros de viagem e faremos a ᚤnalização da grande aventura.

Nota: A viagem inclui o vôo desde Ilha Rei Jorge até Ponta Areia e no 䰀洅nal da viagem uma noite de pernoite em Ponta Areia.



Ano Novo na Antártida

Dia 1 - Faremos as preparações para o vôo desde Punta Arens até a Ilha Rei George

No primeiro dia, vamos ter uma conversa explicativa da viagem à Antártida, antes do vôo charter desde Ponta Areia até a Ilha Rei
George, nas Ilhas Shetland do Sul.

Dia 2 - Desde Punta Arenas até a Ilha Rei George – Estreito de Brans䎡爀eld

Hoje é o dia que vamos começar a viagem antártica voando as Ilhas Shetland do Sul, especialmente à Ilha Rey Jorge, onde
pegaremos o MV Polar Pioneer. No barco, o staᚤ dará as instruções referentes à segurança e a proteção do meio ambiente na
Antártida. Começamos o itinerário no continente branco pelo Estreito de Bransᚤeld.

Dia 3 até 8 - Na Península Antártica: Celebramos o Ano Novo

Se o céu ᚤca limpo e há boas condições climáticas, aqueles que acordem cedo terão a possibilidade de olhar as imagens das
montanhas com gelo diante dos olhos, na Costa Danco. De a pouco vamos aproximando à Ilha Anvers, no momento de chegar à
Península Antártica. Nos dias posteriores faremos a exploração das colônias de pingüins, local com muita historia produto das
diferentes expedições que chegaram à Antártida no princípio do século XX, onde faremos a visita das estações cientiᚤcas de
diferentes países. Festejaremos o Natal com a nossa tripulação num dos sítios mais representativos da terra. Esquivaremos os
diferentes icebergs com os nossos pequenos botes Zodiac e olharemos a maneira de descansar das focas nas banquisas apanhando
sol; enquanto aquelas pessoas que façam kayak irão pelas baias. Se as condições climáticas são excelentes é muito provável fazer
acampamento no solo antártico.

Dia 9 até 10 - Passagem de Drake

Voltamos depois de seis dias no continente antártico pelo solo continental, através das agitadas águas do Mar de Drake. Na volta,
teremos a possibilidade de olhar as aves marinhas desde albatros até petreles. Recebemos as ultimas conversas dos especialistas da
Antártida. Faremos o intercambio de experiências, fotos e as historias vividas nestes incríveis dias.

Dia 11 - Ushuaia

Chegamos à Ushuaia e faremos a descida logo do café da manhã. Fim da expedição pela Antártida.

Nota: A viagem inclui o vôo desde Ilha Rei Jorge até Punta Arenas e no 䰀洅nal da viagem uma noite de pernoite em Punta Arenas. Os
itinerários podem mudar segundo as condições climáticas na Antártida, é por isso que as descidas do navio não são sempre possíveis. O
programa é 䰀猅exível e pode mudar segundo as condições do clima, é por isso que nenhuma viagem é igual ao outro.

Espírito na Antártida

Dia 1 - Vôo desde Punta Arenas até Porto Williams

A partida é desde Punta Arenas num vôo charter até a cidade mais austral do território chileno: Porto Williams. Teremos a
possibilidade de fazer um percurso pelo porto e os seus arredores antes de subir ao MV Polar Pioneer, na tarde em direção ao Canal
de Beagle. Antes, teremos conversas informativas em relação à viagem pelo continente antártico.

Dia 2 até 3 - Cruzamento pela Passagem de Drake



É o momento de preparar-se para a chegada ao continente branco, nesses dias de viagem pelo Mar de Drake, teremos a
oportunidade de olhar a fauna marinha e avenas na coberta de fora do navio, desde albatros errantes de sobrancelha preta,
fulmares, petreles, e também baleias. Escutaremos aos biólogos e naturalistas que são as pessoas que realmente conhecem, falando
e ensinando sobre a segurança e as normas ambientais que terão que respeitar as pessoas no continente branco. Além, teremos a
possibilidade de conhecer os outros companheiros de viagem.

Os primeiros icebergs e a presença dos primeiros pingüins e focas anunciam a chegada as Ilhas Shetland do Sul.

Dia 4 até 9 - A Península Antártica

Se o céu ᚤca limpo e há boas condições climáticas, aqueles que acordem cedo terão a possibilidade de olhar as imagens das
montanhas com gelo diante dos olhos, na Costa Danco. De a pouco vamos aproximando à Ilha Anvers, no momento de chegar à
Península Antártica. Nos dias posteriores faremos a exploração das colônias de pingüins, local com muita historia produto das
diferentes expedições que chegaram à Antártida no século XX, onde faremos a visita das estações cientiᚤcas de diferentes países.
Festejaremos o Natal com a nossa tripulação num dos sítios mais representativos da terra. Esquivaremos os diferentes icebergs com
os nossos pequenos botes Zodiac e olharemos a maneira de descansar das focas nas banquisas apanhando sol; enquanto aquelas
pessoas que façam kayak irão pelas baias. Se as condições climáticas são excelentes é muito provável fazer acampamento no solo
antártico.

Dia 10 até 11 - Passagem de Drake

Voltamos depois de seis dias no continente antártico pelo terrra continental, através das agitadas águas do Mar de Drake. Na volta,
teremos a possibilidade de olhar as aves marinhas desde albatros até petreles. Recebemos as ultimas conversas dos especialistas da
Antártida. Faremos o intercambio de experiências, fotos e as historias vividas nestes incríveis dias.

Dia 12 - Ushuaia

Chegamos à Ushuaia e faremos a descida logo do café da manhã. Fim da expedição pela Antártida.

Nota: A viagem inclui o vôo desde ou para Punta Arenas e um passeio pela cidade de Puerto Williams.

Mapa de Rota



Serviços

Serviços incluem:
Cabine em base à contratada
Refeições durante a expedição. Recepção de Bem-Vinda
Bebidas aclaradas no cardápio / Vinho incluído
Setor de leitura
Salão de ginástica e Sauna
Aulas ditadas por especialistas na Antártica
Material à disposição sobre a Península Antártica
Seguro de proteção contra acidentes
Navegações em botes zodiac
Serviço Médico disponível

Serviços não incluem:
Passagens Aéreas



























 CONSULTAR   RESERVAR

ARGENTINIAN EXPLORER

Av. Callao 531 Piso 3° Depto. “B”, (C1022AAR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Teléfono: +54 11 4371-8055 - email: ventas@argentinianexplorer.com - Web: http://argentinianexplorer.com

Gastos por emissão de vistos ou passaportes
Impostos, Taxas de Embarque, etc
Transfers não estipulados no programa de viagem
Ligações telefônicas
Internet (exceto o envio de emails sem incluir arquivos anexos)
Comidas e bebidas não especiᚤcadas no cardápio
Multas por cancelar vôos
Seguros de Vida ou Seguros de Cancelamento
Serviço Médico fora do navio
Gorjetas
Suplementos de combustível, se corresponder























http://argentinianexplorer.com/informacion-consultas-formulario.php
http://argentinianexplorer.com/informacion-reservas-formulario.php
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