
      

AERO CRUZEIRO NO MV SEA ADVENTURER

Nova expedição à Antártida de 8 dias voando sobre o Mar de Drake para chegar às Ilhas Shetland do Sul,
retornando por mar até a cidade de Ushuaia, na Argentina ou também poderá sair desde Ushuaia em barco para

as Ilhas Shetland do Sul e fazer o regresso de avião para a cidade de Punta Arenas, Chile.
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Sobrevoando o Mar de Drake para aterrissar na ilha Rey Jorge, a maior das Ilhas do Arquipélago Ilhas Shetland do Sul e voltando por
mar até a cidade de Ushuaia, ou partindo em barco desde o Porto de Ushuaia rumo às Ilhas Shetland e volta de뇡ↀnitiva para a cidade
de Punta Arenas.

Aero Cruzeiro- PUQ - PUQ: Cruzando o Círculo Polar (10 dias 10 noites) - CIRCLE

AVIÃO-BARCO - AVIÃO: De Punta Arenas a Ilha Rey Jorge de avião, e retorno desde a Ilha Rey Jorge à
Punta Arenas em avião
Voamos da cidade chilena de à Punta Arenas num vôo charter para a Antártida, sobrevoamos a Passagem de Drake e faremos a
aterrisagem na maior ilha do Shetlands do Sul: A Ilha Rey Jorge. Nesta ilha vamos fazer o embarque no MV Sea Adventurer para
navegar até a Península Antártica, e conhecer as ilhas Shetland alcançar o Círculo Polar Antártico e em seguida pegar a volta para a
Ilha Rey Jorge para tomar o vôo de três horas aproximadamente de volta para à Punta Arenas.

Aero Cruzeiro- PUQ - PUQ : Voando El Drake (8 dias 7 noites) - DRAKE

AVIÃO-BARCO - AVIÃO: De Punta Arenas a Ilha Rey Jorge de avião, e retorno desde a Ilha Rey Jorge à
Punta Arenas em avião.
Partimos da cidade chilena de Punta Arenas num vôo charter para a Antártida, sobrevoamos a Passagem de Drake e faremos a
aterrisagem na maior ilha do Arquipelago das Shetlands do Sul: A Ilha Rey Jorge. Nesta ilha vamos embarcar no no MV Sea
Adventurer para navegar até a Península Antártica, e conhecer as ilhas Shetland, logo iremos pegar a volta para a Ilha Rey Jorge
para tomar o vôo com uma duração de três horas aproximadamente de volta para a cidad de Punta Arenas. Esta rota é bastante
similar à primeira, mas difere que não se faz a navegação para o Círculo Polar Antárctico, o que faz a viajem mais curta.

Aero Cruzeiro USH - PUQ: Cruzeiro ao Sul / Vôo rumo ao Norte (10 dias 9 noites) - CSVN

BARCO - AVIAO: De Ushuaia a Antártica A viagem é de barco e o retorno desde a Ilha Rey Jorge até a
cidade de Punta Arenas em avião
Partimos desde a a cidade argentina de Ushuaia para a Antártida de barco, atravessando o Estreito de Drake para chegar à
Península Antártica e conhecer as Ilhas Shetland do Sul, em seguida, voltaremos para a Ilha Rey Jorge para tomar o vôo com uma
duração de três horas de volta para a cidade de Punta Arenas.

Aero Cruzeiro PUQ - USH: Vôo para o Sul / Cruzeiro ao Norte (10 dias 9 noites) - VSCN

AVIÃO-BARCO: Desde Punta Arenas a Ilha Rey Jorge em avião e volta a bordo do barco partindo da
Antarctica até a cidade argentina de Ushuaia
Partimos em avião desde a da cidade chilena de Punta Arenas num vôo charter à Antártida, sobrevoamos a Passagem de Drake e
faremos a aterrisagem na maior ilha do Arquipelago das Shetlands do Sul: A Ilha Rey Jorge. Nesta ilha vamos embarcar no MV Sea
Adventurer para navegar até a Península Antártica, e conhecer as ilhas Shetland para logo pegar o barco de volta para fazer uma
excepcional navegação ao Porto de Ushuaia.

Nota: Lenbre e tenha em conta que nestes roteiros é necesario tirar 2 días que não estarão na Antartida, o primeiro e ultimo, por isso o
Roteiro Aero-Cruzeiro Express Cruzando o Circulo Antartico tem uma duração de 9 dias e 8 noites, Não 11 dias e 10 noites como a Naviera
ofrece. O mesmo caso debe-se ter em conta para o resto dos programas dos Aero –Cruzeiros. O detalhado acima não acontece com os
outros Aero cruzeiros do MV Ocean, este não apresenta días que não se relacionem com a rota antartica.

 MV Sea Adventurer

Saída Dias Cruzeiro In Out Crucero Triple Lower Deck MDP Superior Deluxe

06DEZ2016 10 B-A USH PUQ CSVN 11.595 USD 13.795 USD 14.795 USD 16.495 USD 17.995 USD

13DEZ2016 8 A-B-A PUQ PUQ DRAKE 8.995 USD 10.595 USD 11.295 USD 12.595 USD 12.995 USD

18DEZ2016 8 A-B-A PUQ PUQ DRAKE 8.995 USD 10.595 USD 11.295 USD 12.595 USD 12.995 USD

23DEZ2016 8 A-B-A PUQ PUQ DRAKE 8.995 USD 10.595 USD 11.295 USD 12.595 USD 12.995 USD

28DEZ2016 10 A-B PUQ USH VSCN 10.995 USD 13.295 USD 14.295 USD 15.995 USD 17.495 USD

13JAN2017 10 B -A USH PUQ CSVN 11.595 USD 13.795 USD 14.795 USD 16.495 USD 17.995 USD





20JAN2017 11 A-B-A PUQ PUQ CIRCLE 16.995 USD 17.995 USD 18.995 USD 19.595 USD 20.595 USD

28JAN2017 11 A-B-A PUQ PUQ CIRCLE 16.995 USD 17.995 USD 18.995 USD 19.595 USD 20.595 USD

05FEV2017 10 A-B PUQ USH VSCN 10.995 USD 13.295 USD 14.295 USD 15.995 USD 17.495 USD

A: Aviões / B: Barco 
CSVN: Cruzeiro do Sul - Vôo do Norte 
CIRCLE: Circulo Polar 
DRAKE: Voando a passagem de Drake  
VSCN: Vôo do Sul - Cruzeiro Norte  
** Polar Circle

10 dias 10 noites - CIRCLE

Aero Cruzeiro- PUQ - PUQ : Cruzando o Círculo Polar

De Punta Arenas a Ilha Rey Jorge de avião, e retorno desde a Ilha Rey Jorge à Punta Arenas em avião

Dia 1 - Punta Arenas

Pela tarde serão recebidas instruções sobre como se preparar para o segundo diapara o momento de embarque Da noite teremos
um delicioso jantar de boas vindas.

Dia 2 - De Punta Arenas a Ilha Rei Jorge, rumo às Ilhas Shetland do Sul

Começamos nossa expedição antárctica partindo de Punta Arenas, no extremo sul do Chile, a bordo de um avião que irá sobrevoar a
Passagem de Drake com o objetivo 뇡ↀnal de aterrizar na maior ilha do Arquipélago das Ilhas Shetland do Sul: A Ilha Rey Jorge.
Embaixo o barco está se aproximando até a ilha para a sua partida. Observaremos as primeiras paisagens unicas da Antártida,
enquanto o avião desce na pista. Uma vez que aterrizamos iremos esticar as pernas exploramos a Ilha mais previamente nos
trasladamos a bordo dos botes Zodiac ao barco para começar a aventura ao continente branco. Conhecemos a tripulação e
começamos nossa navegação para o sul.

Dia 3 até 4 - Direção ao sul rumo à Península Antártica e Ilhas Shetland do Sul

A Antártica é muito sugestivo e també é um lugar mágico como poucos na Terra Seremos surprendidos pela emoção e reverência
deste magico lugar. A realidade é que que não é possivel descrever, só podemos ser levados magicamente por nossos sentidos.
Rumo ao Continente Branco podemos observar a diversi뇡ↀcada vida marinha, especialmente baleias. O experimentado e pro뇡ↀssional
grupo a bordo irá nos dar uma palestra sobre temas como geologia, fauna e uma breve história da Antártida. Também
completamos estes dias com excursões diárias desembarcados nos locais prede뇡ↀnidos sempre claro, se o clima estiver do nosso
lado. Por exemplo, na Ilha Pleneau a bordo dos barcos zodiacs iremos em busca de baleias e icebergs, podemos fazer um trekking
até chegar a para uma colônia de pinguins barbicha. Teremos a chance de observar o belíssimo glaciar na Ilha Petermann.

Dia 5 até 6 - Círculo Polar Antártico

Atravessar o Círculo Polar é uma missão muito importante, porque poucas expedições à Antártida conseguem passar os 66 graus
33' de latitude sul. Chegamos a um setor da Antártica inteiramente inexplorado e virgem onde encontramos o sol da meia-noite, e
sem deixar de observar as focas de Weddell e as formações de gelo com 뇡ↀguras mágicas.

Dia 7 até 8 - Vamos ao norte da Península





Lentamente começa a voltar ao norte para chegar à maior ilha do Arquipelago das Shetlands do Sul. Vamos contornar a Península
Antártica Ocidental observando pinguins, focas e baleias diariamente tentaremos desembarcar em terra com os barcos zodiac.

Dia 9 - Volta para Ilha Rei George e vôo para Punta Arenas

Deixamos atrás sete maravilhosos dias de plena exploração para desembarcar na Ilha Rei George e levantamos o vôo que nos levará
de volta para a cidade austral de Punta Arenas, voando sobre a Passagem de Drake. Iremos do aeroporto para o hotel, e
aproveitamos o momento para desfrutar de um jantar de despedida (não incluído) nestes ultimos momentos da viajem é que
compartiremos momentos recordando os magicos momentos que passamos na Antártida.

Dia 10 - Regresso a casa

Após café da manhã cada um irá em direção a sua casa ou 뇡ↀcar por sua conta na cidade de Punta Arenas.

Mapa de Rota



8 dias 7 noites - DRAKE

Aero Cruzeiro- PUQ - PUQ : Voando El Drake

De Punta Arenas a Ilha Rey Jorge de avião, e retorno desde a Ilha Rey Jorge à Punta Arenas em avião.

Dia 1 - Punta Arenas

Pela tarde serão recebidas instruções sobre como se preparar para o segundo diapara o momento de embarque Da noite teremos
um delicioso jantar de boas vindas.

Dia 2 - De Punta Arenas a Ilha Rei George, rumo às Ilhas Shetland do Sul

Começamos nossa expedição antárctica partindo de Punta Arenas, no extremo sul do Chile, a bordo de um avião que irá sobrevoar a
Passagem de Drake com o objetivo 뇡ↀnal de aterrizar na maior ilha do Arquipélago das Ilhas Shetland do Sul: A Ilha Rei George.
Embaixo o barco está se aproximando até a ilha para a sua partida. Observaremos as primeiras paisagens unicas da Antártida,
enquanto o avião desce na pista. Uma vez que aterrizamos iremos esticar as pernas exploramos a Ilha mais previamente nos
trasladamos a bordo dos botes Zodiac ao barco para começar a aventura ao continente branco. Conhecemos a tripulação e
começamos nossa navegação para o sul.

Dia 3 até 6 - Direção ao sul rumo à Península Antártica e Ilhas Shetland do Sul

A Antártica é muito sugestivo e també é um lugar mágico como poucos na Terra. Seremos surprendidos pela emoção e reverência
deste magico lugar. A realidade é que que não é possivel descrever, só podemos ser levados magicamente por nossos sentidos.
Rumo ao Continente Branco podemos observar a diversi뇡ↀcada vida marinha, especialmente baleias. O experimentado e pro뇡ↀssional
grupo a bordo irá nos dar uma palestra sobre temas como geologia, fauna e uma breve história da Antártida. Também
completamos estes dias com excursões diárias desembarcados nos locais prede뇡ↀnidos sempre claro, se o clima estiver do nosso
lado. Por exemplo, na Ilha Pleneau a bordo dos barcos zodiacs iremos em busca de baleias e icebergs, podemos fazer um trekking
até chegar a para uma colônia de pinguins barbicha. Teremos a chance de observar o belíssimo glaciar na Ilha Petermann.

Dia 7 - Volta para Ilha Rei George e vôo para Punta Arenas

Deixamos atrás sete maravilhosos dias de plena exploração para desembarcar na Ilha Rei George e levantamos o vôo que nos levará
de volta para a cidade austral de Punta Arenas, voando sobre a Passagem de Drake. Iremos do aeroporto para o hotel, e
aproveitamos o momento para desfrutar de um jantar de despedida (não incluído) nestes ultimos momentos da viajem é que
compartiremos momentos recordando os magicos momentos que passamos na Antártida.

Dia 8 - Regresso a casa

Após café da manhã cada um irá em direção a sua casa ou 뇡ↀcar por sua conta na cidade de Punta Arenas.

Mapa de Rota







10 dias 9 noites - CSVN

Aero Cruzeiro USH - PUQ : Cruzeiro ao Sul / Vôo rumo ao Norte

De Ushuaia a Antártica A viagem é de barco e o retorno desde a Ilha Rey Jorge até a cidade de Punta
Arenas em avião

Dia 1 - Ushuaia

Pela tarde serão recebidas instruções sobre como se preparar para o segundo dia para o momento de embarque. Neste dia também
será possível visitar o Parque Nacional Tierra del Fuego ou percorrer os belíssimos Lagos Fagnano e Escondido ou fazer um trekking
a Laguna Esmeralda (excursões opcionais não incluídas).





Dia 2 - Embarcamos no porto de Ushuaia

Pela tarde faremos o embarque no porto para partir através do charmoso Canal de Beagle em direção ao nosso objetivo: a
Antártida. Recomendamos estar no deck para apreciar a ampla variedade de vida selvagem que podem ser vistos somente no Canal
de Beagle, desde a aves marinhas até as curiosas focas Não sería nada estranho ver na paisagem o desenho do arco-íris como uma
bemvinda a esta aventura da Antártida.

Dia 3 até 4 - Navegando pelas águas turbulentas do Mar de Hoces

O cruze do Mar de Drake, também conhecido como Paso ou Passagem, é lendária por seus ventos fortes e mar agitado mais se a
sorte está do nosso lado poderemos ter dias tranquilos e apaziguado. Estes dias são excelentes para fazer uma leitura na biblioteca
ou para iniciar conversações com companheiros de expedição. A equipe de pro뇡ↀssionais vai ditar algumas apresentações que nos
ajudarão a preparar nossas partidas futuras em barcos Zodiacs. Quando o barco atravessa a Convergência Antártica teremos
introduzido o뇡ↀcialmente na Antártida este é um limite biológico que �utua em torno dos 60 graus de latitude sul.

Dia 5 até 8 - Direção ao sul rumo à Península Antártica e Ilhas Shetland do Sul

A Antártica é muito sugestivo e també é um lugar mágico como poucos na Terra Seremos surprendidos pela emoção e reverência
deste magico lugar. A realidade é que que não é possivel descrever, só podemos ser levados magicamente por nossos sentidos.
Rumo ao Continente Branco podemos observar a diversi뇡ↀcada vida marinha, especialmente baleias. O experimentado e pro뇡ↀssional
grupo a bordo irá nos dar uma palestra sobre temas como geologia, fauna e uma breve história da Antártida. Também
completamos estes dias com excursões diárias desembarcados nos locais prede뇡ↀnidos sempre claro, se o clima estiver do nosso
lado. Por exemplo, na Ilha Pleneau a bordo dos barcos zodiacs iremos em busca de baleias e icebergs, podemos fazer um trekking
até chegar a para uma colônia de pinguins barbicha. Teremos a chance de observar o belíssimo glaciar na Ilha Petermann.

Dia 9 - Volta para Ilha Rei George e vôo para Punta Arenas

Deixamos atrás sete maravilhosos dias de plena exploração para desembarcar na Ilha Rei George e levantamos o vôo que nos levará
de volta para a cidade austral de Punta Arenas, voando sobre a Passagem de Drake. Iremos do aeroporto para o hotel, e
aproveitamos o momento para desfrutar de um jantar de despedida (não incluído) nestes ultimos momentos da viajem é que
compartiremos momentos recordando os magicos momentos que passamos na Antártida.

Dia 10 - Regresso a casa

Após café da manhã cada um irá em direção a sua casa ou 뇡ↀcar por sua conta na cidade de Punta Arenas.

Mapa de Rota



10 dias 9 noites - VSCN

Aero Cruzeiro PUQ - USH : Vôo para o Sul / Cruzeiro rumo ao Norte

Desde Punta Arenas a Ilha Rey Jorge em avião e volta a bordo do barco partindo da Antarctica até a
cidade argentina de Ushuaia

Dia 1 - Punta Arenas

Pela tarde serão recebidas instruções sobre como se preparar para o segundo diapara o momento de embarque Da noite teremos
um delicioso jantar de boas vindas.

Dia 2 - De Punta Arenas a Ilha Rey Jorge, rumo às Ilhas Shetland do Sul





Começamos nossa expedição antárctica partindo de Punta Arenas, no extremo sul do Chile, a bordo de um avião que irá sobrevoar a
Passagem de Drake com o objetivo 뇡ↀnal de aterrizar na maior ilha do Arquipélago das Ilhas Shetland do Sul: A Ilha Rey Jorge.
Embaixo o barco está se aproximando até a ilha para a sua partida. Observaremos as primeiras paisagens unicas da Antártida,
enquanto o avião desce na pista. Uma vez que aterrizamos iremos esticar as pernas exploramos a Ilha mais previamente nos
trasladamos a bordo dos botes Zodiac ao barco para começar a aventura ao continente branco. Conhecemos a tripulação e
começamos nossa navegação para o sul.

Dia 3 até 6 - Direção ao sul rumo à Península Antártica e Ilhas Shetland do Sul

A Antártica é muito sugestivo e també é um lugar mágico como poucos na Terra Seremos surprendidos pela emoção e reverência
deste magico lugar. A realidade é que que não é possivel descrever, só podemos ser levados magicamente por nossos sentidos.
Rumo ao Continente Branco podemos observar a diversi뇡ↀcada vida marinha, especialmente baleias. O experimentado e pro뇡ↀssional
grupo a bordo irá nos dar uma palestra sobre temas como geologia, fauna e uma breve história da Antártida. Também
completamos estes dias com excursões diárias desembarcados nos locais prede뇡ↀnidos sempre claro, se o clima estiver do nosso
lado. Por exemplo, na Ilha Pleneau a bordo dos barcos zodiacs iremos em busca de baleias e icebergs, podemos fazer um trekking
até chegar a para uma colônia de pinguins barbicha. Teremos a chance de observar o belíssimo glaciar na Ilha Petermann.

Dia 7 até 8 - Rumo à Drake de volta à Terra do Fogo

É um rito de passagem para todo aventureiro que deseje viajar à Antártida A Passagem de Drake marca o 뇡ↀm de uma aventura para
guardar para sempre em nossa memória. Já não importa neste momento o estado do mar, se ele for movido ou tranquilo a
realidade nos a뇡ↀrma que estamos de volta para casa Já deixamos para trás muitos dias de pleno contacto com a mãe Natureza,
desfrutando da vida selvagem. No deck do barco vamos poder detectar o majestoso albatroz errante, avistando alguma curiosa
baleia que se aproxima a nós como minke e jubarte Ainda falta participar das últimas apresentações da equipe expedicionaria sobre
temas como biologia marinha, história do Polo Sul e glaciologia.

Dia 9 - Ushuaia

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.

Dia 10 - Regresso

Após café da manhã cada passajerio começaça o seu regresso para casa. Nós fornecemos o traslado para o aeroporto para apanhar o
vôo que corresponda, ou 뇡ↀcarão pela sua própia conta em Ushuaia.

Mapa de Rota



Serviços

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

programação
Álbum fotográ뇡ↀco em DVD
Serão emprestadas botas impermeáveis da expedição para os desembarques costeiros
Café, chá, chocolate e água em garrafa estão disponíveis 24 horas
Secador de cabelo em cada camarote
Materiais antes da partida, incluindo um mapa e um leitor Antártida informativo
Todos os impostos e taxas portuárias
Evacuação de Emergência Seguro
Todos os vôos partindo ou com destino à Antártica, conforme especi뇡ↀcado no itinerário
Uma noite de estadia antes da expedição em Punta Arenas com café da manhã
Transfer para o aeroporto em relação à carta
Transferência para o hotel na chegada em Punta Arenas





























 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

Uma reunião jantar no dia da chegada para se preparar para a viagem
Uma noite de alojamento após a expedição em Punta Arenas, incluindo café da manhã

Serviços não incluem:
Qualquer passagem aérea a menos que especi뇡ↀcado no itinerário
O custo de passaportes e vistos.
Impostos do governo entrada e saída
As refeições no chão a menos que especi뇡ↀcado em contrário
Bagagem, cancelamento e seguro médico de viagem
Excesso de Bagagem
Lavandaria, bar, bebidas e outras despesas pessoais, a menos que especi뇡ↀcado
Taxas de telecomunicações
Voluntário 뇡ↀnal da viagem para o pessoal e equipe na ponta bordo
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