
      

CÍRCULO POLAR ANTÁRTICO NO MV OCEAN ENDEAVOUR
/ MV OCEAN DIAMOND

Cruzeiro de expedição à Antártida descobrindo a Península e alcançando a Ilha Decepción e Baía Paraíso para
logo entrar no Círculo Polar Antártico para observar a maravilhosa e unica vida selvagem como os cormorões,
petréis, pingüins - barbicha, skuas, entre outros, atingindo logo a ilha Detaille. Podemos viajar a bordo do MV

Sea Spirit como assim também do MV Ocean Diamond.

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


14 dias - 13 noites

Viajamos para o Círculo Polar Antártico em uma jornada de aventura descobrindo a Peninsula Antartica nos barcos chamados
zodiacs antes de alcançar o nosso objetivo 䎵鲀nal.

Esta viagem para o Círculo Polar Antártico, no MV Ocean Diamond ou MV Ocean Endeavour é um pouco mais longo do que o MV
Plancius, é diferente principalmente nos atrativos que se conhecem chega-se aproximadamente por volta do dia 6 ou 7 ao círculo
polar antes deixamos a passagem de Drake para ir para a Peninsula Antartica, aproveitando vários dias nessa área, onde
exploraremos em botes Zodiac começando nossa aventura da Antártida antes de chegar ao Círculo Polar Ártico.

Temporada 2016-2017

As viagens no MV Ocean Endeavour não têm incluso o vôo charter em privativo desde Buenos Aires até Ushuaia e desde Ushuaia até
Buenos Aires, já que são itinerários que começam e terminam em Buenos Aires. O preço dos vôos aéreos Buenos Aires – Ushuaia
Buenos Aires (BUE – USH – BUE) é de 800 USD (dólares estadunidenses). Dentro desta proposta se encontra inclusa a primeira
noite em Buenos Aires. Os programas de MV Ocean Diamond e MV Sea Adventurer não incluem estes vôos, já que a viagem começa
e 䎵鲀naliza em Ushuaia.

 MV Sea Adventurer

Saída Dias Triple Lower Deck MDP MDW Superior Deluxe Suite

12FEV2017 14 9.595 USD 11.595 USD 12.595 USD 13.595 USD 14.595 USD 15.595 USD 17.595 USD

 MV Ocean Diamond

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

01MAR2017 14 9.595 USD 13.295 USD 13.995 USD 16.995 USD 16.995 USD 17.995 USD 18.995 USD

 MV Ocean Endeavour

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

20JAN2017 14 8.495 USD 13.495 USD 13.495 USD 14.495 USD 17.295 USD 18.995 USD 19.995 USD

Saída Dias Viagens Atividades

20JAN2017 14 Círculo Polar Antártico K, C, SR, P

Atividades Detalhe Custo

C CAMPING (o custo é por noite) 250 USD

D MERGULHO CONSULTAR

K CAIAQUE 950 USD

M ALPINISMO 575 USD

P FOTOGRAFIA (ACADEMIA LEIKA) FREE

S RAQUETES DE NEVE FREE











T TREKKING DE ESQUI 575 USD

K + C CAIAQUE + CAMPING (OCEAN DIAMOND) 1.050 USD

SR SURFE A REMO 150 USD

Dia 1 - Ushuaia ou Buenos Aires

Ushuaia, Ilha Grande da Terra do Fogo, Argentina (MV Sea Adventurer / 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. Dormiremos em Ushuaia.

Cidade de Buenos Aires (MV Ocean Endeavour)
Ficaremos no hotel que foi anteriormente escolhido e 䎵鲀ca incluso 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 Sea Adventurer / 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.

Dia 3 até 4 - Atravessando a 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 Pací䎵鲀co ao oeste com o Mar de Scotia
ao leste.

Dia 5 até 7 - Península Antártica:Explorando a costa oeste a pura aventura

A Equipe de Expedição lançará na agua os botes Zodiac tão frequentemente quanto possível. Vamos nos deslizar pela água para ir à
terra, ou vamos navegar em silêncio, enquanto observamos as baleias que se alimentam ou desfrutar dos pinguins saltar por
encima das plataformas de gelo. A fauna da Antártida permanece agradavelmente impávida frente ao ser humano, de modo que
cada visita se sente como uma viagem a outro planeta. A aventura da Antártida procura o momento perfeito para reviver o resto de
nossas vidas. Este maravilhoso momento será vivido em nosso caminho para a Antártida. Teremos a possibilidadde de fazer
algumas atividades de forma opcional que serão atribuídos por ordem de chegada. Existem diferentes lugares para desembarcar,
incluindo Neko Harbor, Ilha Petermann ou Ilha de Pleneau. Adicionalmente, podemos andar em caiaque navegando com baleias e
acampar na Antártida.

Dia 8 até 9 - O Círculo Polar Antártico

Atravessar o Círculo Antártico ainda é considerada uma realização impressionante. O Círculo Polar Antártico é um dos cinco
principais paralelos que marcam os mapas da Terra. É o paralelo de latitude 66 ° 33 '38 ao sul do Equador. Em todo o lugar que



esteja ao sul do Círculo Polar Antártico pelo menos um dia do ano, têm um dia que o sol esta por encima do horizonte durante 24
horas permanentemente e também um dia ao ano que o sol 䎵鲀ca por embaixo da linha do horizonte durante 24 horas. Isso acontece
porque o eixo de rotação da Terra está inclinado 23 ° 26 '22 em relação à órbita da Terra ao redor do Sol A Antarctica é constituído
por uma massa de terra que está situada inteiramente dentro do círculo Antártica. Esta avança sobre o continente antártico de
oeste para leste: a parte norte da Península Antártica, perto do Estreito Matha e ao sul da Península Jason. Na Antártida Oriental o
Círculo Polar Ártico passa pela Tierra de Enderby, Tierra de Wilkes e Tierra Adelia são terras pouco além do círculo, 䎵鲀nalmente,
passa entre as ilhas Balleny.

Dia 10 até 11 - Rumo ao norte da Península Antártica

Durante a viagem, a Equipe de Expedição irá manter-nos informados sobre a incrível história de cada lugar que visitamos. Cada
nome no mapa da Antártida tem uma história diferente para contar. Grande parte dos nomes franceses que aparecem são o legado
de Jean-Baptiste Charcot, médico, velejador e explorador. Ele, assim como nós, vivemos para a aventura. Continuamos a viajar para
o norte da Península Antártica Ocidental faremos as tentativas de realizar duas descidas por dia em botes Zodiac, vamos estar
atentos olhar para identi䎵鲀car as diferentes espécies de pinguins, focas e baleias que se iludiram na viagem para o sul.

Dia 12 até 13 - Rumo ao Paso Drake observando a fauna no caminho

Enquanto cruzamos a Passagem de Drake, novamente, 䎵鲀caremos até tarde com os nossos novos amigos enquanto vai embora bem
devagar o persistente crepúsculo do verão austral antártico Vamos poder compartilhar as experiencias unicas e inesqueciveis com
todos a bordo e pensar sobre o mistério que existe na maravilhosa Antártica.

Dia 14 - Ushuaia ou Buenos Aires

Ushuaia (MV Sea Aventurer / MV Ocean Diamond)
Faremos o desembarque no porto de Ushuaia na Ilha Grande de Tierra del Fuegodiremos adeus a uma viagem que nunca iremos
esquecerporque ja formamos parte de um grupo seletivo de privilegiados que conheceu e viveu o Circulo Polar.

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 não vamos esquecer. Teremos pouco tempo para fazer um percurso e desfrutar da
cidade de Ushuaia, já que há que pegar o vôo charter privativo junto ao grupo para a cidade de Buenos Aires.

Mapa de Rota



Serviços

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 quali䎵鲀cado, 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 fotográ䎵鲀co em DVD



















 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

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















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

