
      

ILHAS SUBANTÁRTICAS NO MV OCEAN ENDEAVOUR

Uma viagem até as Ilhas Subantárcticas desde as ilhas Malvinas, à bela e histórica Ilhas Geórgia do Sul para
admirar e maravilharmos com a uma enorme colônia de Pinguims Rey pinguim, seguida podemos chegar para
ancorar nas Ilhas Orcadas claro que para isso devem o tempo e o clima nos acompanhar, para logo descobrir a

Península Antártica e as Ilhas Shetland do Sul. Voltamos para o norte até o Porto da cidade de Ushuaia.

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


20 días - 19 noites

MV Ocean Endeavour / MV Ocean Diamond
Uma viagem até as Ilhas Subantárcticas desde as ilhas Malvinas, à bela e histórica Ilhas Geórgia do Sul para admirar e
maravilharmos com a uma enorme colônia de Pinguims Rey pinguim, seguida podemos chegar para ancorar nas Ilhas Orcadas claro
que para isso devem o tempo e o clima nos acompanhar, para logo descobrir a Península Antártica e as Ilhas Shetland do Sul.

Uma viagem que nos leva a conhecer não só a Península Antártica, mas também todas as ilhas sub-antárticas, começando com as
Ilhas Malvinas e seu pequeno povoado Port Stanley para conhecer esta área sombria e desolada, onde encontramos os belíssimos
pingüins de Magalhães, Gentoo e Rockhopper. Em seguida, iremos rumo à icônica e histórica Ilha Geórgia do Sul para recordar o
grande Ernest Shackleton e admirar a riqueza da vasta vida selvagem que alí levam a sua vida, apenas tendo passado pouco anos
que ᦈcou arrasado em que havia uma intensa actividade baleeira. Nos despedimos do pinguim Rey para ir em direção a Antártica,
visitar as Ilhas Shetland do Sul e desfrutar de todo o seu ambiente natural. Finalmente retornamos para o continente americano
para chegar ao porto de Ushuaia, na Ilha Grande de Tierra del Fuego.

Temporada 2016-2017

As viagens no MV Ocean Endeavour não têm incluso o vôo charter em privativo Buenos Aires – Ushuaia – Buenos Aires, já que são
itinerários que começam e terminam na cidade de Buenos Aires. O preço dos vôos aéreos Buenos Aires – Ushuaia – Buenos Aires
(BUE – USH – BUE) é de 800 USD (dólares estadunidenses). Desta maneira, dentro do programa ᦈca inclusa a primeira noite em
Buenos Aires. Os programas de MV Ocean Diamond não têm incluso esses vôos, já que a viagem começa e termina na cidade de
Ushuaia.

 MV Ocean Endeavour

Saída Dias Triple Single Twin Porth Twin Wind Superior Junior S. Owner's

15NOV2016 20 11.995 USD 17.695 USD 17.695 USD 18.595 USD 20.695 USD 20.695 USD 21.995 USD

Saída Dias Viagens Atividades

15NOV2016 20 Antártica + Shetland do Sul + Malvinas + Geórgia do Sul K, S, M, SR, C, P

 MV Ocean Diamond

Saída Dias Std Triple Twin OV Single Por Twin Wind Single OV Suite Balcony S

19DEZ2016 20 13.795 USD 19.595 USD 20.995 USD 24.595 USD 24.595 USD 22.995 USD 25.995 USD

Saída Dias Viagens Atividades

19DEZ2016 20 Antártica + Shetland do Sul + Malvinas + Geórgia do Sul K, S

Atividades Detalhe Custo

K CAIAQUE 950 USD

M ALPINISMO 575 USD

S RAQUETES DE NEVE FREE

T TREKKING DE ESQUI 575 USD









SR SURFE A REMO 150 USD

C CAMPING (o custo é por noite) 250 USD

P FOTOGRAFIA (ACADEMIA LEIKA) FREE

Dia 1 - Ushuaia e Buenos Aires

Ushuaia, na Ilha da Terra do Fogo (MV Ocean Diamond)
Ushuaia, a cidade mais austral do mundo, nos recebe com sua imagem pitoresca e sua imponente vista ao Canal de Beagle e suas
excelentes propostas gastronômicas. Pernoite em Ushuaia.

Cidade de Buenos Aires (MV Ocean Endeavour)
Pernoite na cidade de Buenos Aires. Ficaremos no hotel que foi anteriormente escolhido e incluso ᦈca dentro do preço da viagem.
Pernoite na cidade de Buenos Aires. De maneira opcional, teremos a possibilidade de fazer alguma excursão, por exemplo, um
percurso em privativo pela capital argentina.

Dia 2 - Canal de Beagle

Começando nossa viagem à Antártida (MV Ocean Diamond)
Antes de embarcar, poderemos fazer uma visita por nossa conta à cidade de Ushuaia. Entre as excursões, aconselhamos percorrer o
Parque Nacional Tierra del Fuego, para chegar até a Baía Lapataia. Começaremos nossa viagem de expedição em navios quebra-
gelo, que atravessarão as águas do Canal de Beagle, em direção à turbulenta Passagem de Drake.

Vôo desde Buenos Aires até Ushuaia (MV Ocean Endeavour)
Depois do café da manhã no hotel de Buenos Aires, o grupo de expedição vai para o Aeroporto Jorge Newbery da cidade de Buenos
Aires, como o objetivo de pegar o vôo charter em privativo desde Buenos Aires até Ushuaia, Argentina. No momento da chegada,
vamos realizar um rápido percurso antes do embarque pela cidade mais austral do mondo. Começamos a expedição para a
Antártida.

Dia 3 - Passagem de Drake

Durante a travessia da Passagem de Drake, aproveitaremos para observar a biologia, o hábitat e o comportamento do Pingüim
Imperador. Nosso fotógrafo nos orientará sobre as condições de luz especiais que encontraremos durante a visita à colônia dos
pingüins. A Passagem de Drake, também chamada de Mar de Hoces, separa a América do Sul do Continente Branco e se encontra
entre o Cabo de Hornos (Chile) e as Ilhas Shetland do Sul (Antártida), comunicando o Oceano Pacíᦈco ao oeste com o Mar de Scotia
ao leste.

Quando navegarmos próximo ao Estreito de Gerlache ou da Costa Danco, observaremos montanhas cobertas por imponentes
geleiras. Observaremos focas tomando sol nos icebergs de gelo ou um montão de pingüins se alimentando, enquanto passamos ao
seu lado. História, fauna, paisagens: a Antártida tem de tudo.  Durante o exaustivo programa de educação, o historiador nos contará
sobre o desenvolvimento região, sinalizando os restos de construções onde os exploradores subsistiram graças à esperança e à
gordura das focas. O ornitologista nos levará à margem e ajudará a identiᦈcar as diferentes espécies de aves. Poderemos viajar com
um glaciólogo até uma baía cheia de icebergs inacreditavelmente coloridos.

Dia 4 até 5 - Ilhas Malvinas

Apenas chegamos a este arquipélago descobrimos uma abundante vida selvagem e uma sensação de uma desolação e e deserto das
Ilhas Malvinas. O arquipélago é constituído por duas ilhas: La Gran Malvina e Isla Soledad, iremos descobrir este maravilhoso lugar.
Puerto Stanley, não tem muito o que mostrar, é uma pequena vila com pouco charme. Poderá desfrutar de uma cerveja em um pub
local ou visitar as igrejas e museus. A Fauna nativa consiste de pinguims de Magalhães, Gentoo e pinguins de Rockhopper. Se
tivermos muita sorte vamos poder avistar os pinguins rei, e ver também albatroz-de-sobrancelha preta e duas espécies endêmicas;
Wren de Cobb e Pato vapor que não voa das Malvinas Auxiliados de especialistas que nos ensinarão sobre a ᦨora e fauna nativa das
ilhas.



Dia 6 até 7 - No mar, atravessando a Convergência Antártica

Navegamos com direção ao sul, para entrar nas águas frias da Antártida quando cruzemos o limite biológico invisível, vulgarmente
conhecida como a Convergência Antártica. Ao redor do continente, as águas frias da Antártida se misturam com águas mais quentes
da Índia, do Pacíᦈco e do Atlântico, criando um lugar abundante em krill e de vida marinha, que atrai as baleias. Se informará ao
cruzar essa linha invisível.

Dia 8 até 11 - South Georgia

Geórgia do Sul é uma parada obrigada nas expedições antarticas nos séculos XIX e XX este, era o lugar favorito para caçar baleias,
elefantes e lobos marinhos. Atualmente a vida Selvagem da Ilha Geórgia do Sul está totalmente recuperada, deixando apenas
vestígios das antigas estações baleeiras e outros lugares abandonados. Esta área tem um verdadeiro valor histórico porque alí estam
os restos do maior explorador de todos os tempos, Sir Ernest Shackleton. Vamos conhecer o seu túmulo que está localizado no
povosdo de Grytviken, anteriormente era uma antiga estação baleeira, agora funciona um museu, igreja e um centro de pesquisa
com 20 cientistas e pessoal de apoio. Não somente a história da Geórgia do Sul é uma grande atração para as ilhas, mas é tambem
muito importante a vida selvagem, considerada a Galápagos do pólo sul. Poderemos observar a incrivel multitude de viveiros com
100.000 pares de pingüins-rei na praia. Também poderá identiᦈcar milhares de lobos marinhos e elefantes com renas (especie não
nativas da Antártida, foi introduzido pelo homem). As gramíneas, montanhas e praias de Georgia del Sur desempenham um papel
fundamental na criação e sobrevivência de diferentes espécies, esta relação simbiótica e frágil a equipe da expedição vai nos ensinar
a descobrir.

Dia 12 até 13 - No mar, rumo à Antártica

Nos despedimos do Pinguim Rei, porque vamos para o nosso próximo destino: a Antártida. Estes dias que passamos navegando no
mar seram feitos seminários preparados pela equipe da expedição. Se as condições meteorológicas nos deixar faremos uma parada
nas Ilhas Orcadas do Sul, que já está em solo antártico.

Dia 14 até 17 - Descobrimento da Península Antártida e Ilhas Shetland do Sul

Durante esses dias, chegaremos à Antártida. A Península Antártida é o acidente geográᦈco mais importante do Continente Blanco.
Localizada na região ocidental da Antártida, em frente à América do Sul, rodeada no oeste pelo Mar de Bellingshausen e no leste
pelo Mar de Weddell. A Equipe de Expedição tentará organizar várias atividades fora do barco. Muitos fatores inᦨuenciam no
programa diário, tais como vento dominante, gelo, condições climáticas e comportamento da fauna. Durante a travessia, nossa
frota a bordo dos barcos Zodiac nos trasladará às colônias de pingüins, onde seremos calorosamente recebidos por um grupo de
aves tagarelas.

Faremos avistamentos desde o barco Zodiac, passando por icebergs e observando a fauna ao longo da costa rochosa. Haremos
avistamientos desde el barco Zodiac pasando por témpanos y observando la fauna a lo largo de la costa rocosa. Podremos observar
ballenas jorobadas y minke y estaremos tras la búsqueda de una serie de especies de focas del sur, incluyendo la astuta foca
leopardo. En Orne Harbor, podemos visitar una colonia de pingüinos de barbijo en lo alto de una colina. Aquí elegimos hacer un
trekking o descansar en una playa de guijarros para disfrutar de las travesuras de los curiosos polluelos de pingüinos. Mientras
navegamos a lo largo de la Península Antártica también tomaremos una zambullida polar! En medio del silencio pacíᦈco de la
Antártida, las interrupciones ruidosas se convierten en recuerdos imborrables, como el estruendo de un glaciar en Neko Harbor.
Escuchar el eco de las voces rebotar en un glaciar gigante, deslizar el kayak por la bahía o hacer senderismo.

Dia 18 até 19 - Estudar as águas do Estreito de Drake

Ao regressar para Ushuaia pela Passagem de Drake, nos sentiremos totalmente privilegiados por haver pisado na Antártida. A
aventura sempre nos acompanhará. Já estarão pensando na próxima viagem, já que o atrativo da Antártida é muito forte, como
muitos experimentaram antes.

Dia 20 - Ushuaia e Buenos Aires

Ushuaia, na Ilha da Terra do Fogo (MV Ocean Diamond)



Ao regressar para Ushuaia pela Passagem de Drake, nos sentiremos totalmente privilegiados por haver pisado na Antártida. A
aventura sempre nos acompanhará. Já estarão pensando na próxima viagem, já que o atrativo da Antártida é muito forte, como
muitos experimentaram antes.

Volta para Ushuaia e vôo charter para Buenos Aires (MV Ocean Endeavour)
A chegada é pela manhã ao porto da cidade mais austral do mondo: Ushuaia. Faremos a descida do navio, depois de ter desfrutado
duma viagem de expedição pela Antártida, que sem dúvida não vamos esquecer. Teremos pouco tempo para fazer um percurso e
desfrutar da cidade de Ushuaia, já que teremos que pegar o vôo charter em privativo junto ao grupo para a cidade de Buenos Aires.

Mapa de Rota

Serviços







 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

Os serviços incluem:
Uma noite de estadia antes da expedição no hotel com café-da-manhã segundo indicado no itinerário. (A quantidade de

hóspedes por quarto é igual ao espaço nos camarotes do barco). Como a disponibilidade é limitada, os viajantes que reservarem
uma suíte a bordo serão colocados no hotel em quartos standard)

Hospedagem a bordo com serviço de limpeza diário
Cafés-da-manhã, almoços e jantares a bordo em toda a viagem. (Por favor, nos informe sobre qualquer requerimento

alimentício com a maior antecipação possível). Infelizmente, as cozinhas dos barcos não podem preparar comidas kosher
(pertencente à religião judia)

Todos os desembarques costeiros e as excursões em barco Zodiac estão estabelecidos segundo o programa diário
O guia durante toda a viagem será um Líder de Expedição qualiᦈcado, inclusive nos desembarques costeiros e outras

atividades
As apresentações formais ou informais realizadas por nossa Equipe de Expedição, e haverá oradores convidados segundo a

programação
Álbum fotográᦈco em DVD
Serão emprestadas botas impermeáveis da expedição para os desembarques costeiros
Secador de cabelo em cada camarote
Café, chá, chocolate e água em garrafa estão disponíveis 24 horas
Materiais completos antes da partida, inclusive um mapa e uma leitora antártica informativa
Traslados de grupos do hotel até o barco no porto de embarque e do barco ao aeroporto local depois do desembarque, mais

todo o carregamento da bagagem do barco
Todos os impostos de serviços diversos e os gastos portuários durante o programa
Seguro de Evacuação em caso de Emergência para todos os passageiros, até no máximo US$ 100.000 por pessoa
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