
      

ANTÁRTIDA EPICA

Desde Buenos Aires partimos em voo chárter para Ushuaia. Neste cruzeiro exclusivo à Antártida experimentamos
a espectacular 셀㢰ora e fauna das Ilhas Malvinas, dias mais tarde submergimos-nos na história única e

extraordinária fauna, da excêntrica Ilha Georgia do Sur. Visitam-se as estações de investigação antárticas,
observam-se baleias minkes, pingüinos rei e chegamos a cruzar o Círculo Polar Antártico arrendondando uma

experiência que 㼁>cará por sempre na lembrança.

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


23 dias - 22 noites

A viagem de expedição “Antártida Epica” é um dos programas vip para o continente branco. Começamos nossa aventura ao pólo sul
chegando à capital de Argentina: Buenos Aires. Transladamos-nos para o ꚥ䈀m do mundo: Ushuaia para embarcar-nos no MV Ocean
Endeavour.

Nos primeiros dias dedicamo-los às ilhas sub-antárticas, começando nossos desembarcos nas Ilhas Malvinas, à qual lhe dedicamos
dois intensos dias. Continuamos nossa travesía antártica para a Ilha Georgia do Sur onde ꚥ䈀caremos vários dias. Depois
prosseguimos para descobrir a Antártida Clássica na Península Antártica e Ilhas Shetland do Sur. Mas esta viagem à Antártida leva-
nos até o Círculo Polar Antártico, zona privilegiada onde chegam poucos cruzeiros. Finalmente espera-nos o regresso ao continente
passando pela península e o Mar de Drake para atracar no puerto do Ushuaia, arrendondando uma viagem à Antártida de primeira
classe.

 MV Ocean Endeavour Antártica Epica

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

30DEZ2016 23 13.995 USD 20.695 USD 20.695 USD 21.595 USD 26.495 USD 29.995 USD 31.795 USD

Dia 1 - Cidade de Buenos Aires, Argentina

Você pode arribar no primeiro dia à Cidade de Buenos Aires à hora que deseje. Uma vez que chegue ao Aeroporto Internacional de
Ezeiza da Cidade de Buenos Aires o transladamos ao hotel onde se encontra o grupo que partirá ao dia seguinte a Ushuaia, para
começar a travesía antártica.

Dia 2 - Ushuaia, dia de embarque para o começo da viagem à Antártida

Depois de desayunar no hotel o grupo translada-se ao Aeroporto Jorge Newbery da Cidade de Buenos Aires para abordar o voo
chárter privado com destino a Ushuaia. Uma vez que arribamos à cidade mais austral do mundo teremos tempo para percorrer por
conta própria esta pintoresca cidade portuária dantes de transladar ao porto para proceder com o embarque. Em horas da tarde
embarcamos começando a navegação pelo histórico Canal de Beagle.

Dia 3 - Navegando para a Antártida

Há muitas actividades para realizar para manter-se ocupado enquanto navegamos para o continente branco. Pode ir à biblioteca do
barco para dispor de livros ou passar o tempo no bar dialogando com outros viajantes ou ir à coberta para admirar o mar. Sua
equipa de expedição realizará uma série de apresentações para familiarizar-se com os desembarcos secos (em terra) em botes
zodiac.

Dia 4 & 5 - Ilhas Malvinas

O archipiélago de Malvinas contém duas ilhas principais, Oriente e Occidente, que vamos explorar em excursiones navegando com
botes zodiac para chegar a realizar desembarcos. Há que ter câmara em mãos, para o avistamiento de vida silvestre nas Ilhas
Malvinas, onde devemos observar ao menos três espécies de pingüinos e duas espécies endémicas. Nossos especialistas ensinam-
nos sobre a ‰‱ora e fauna local.

Dia 6 & 7 - Em direcção à Ilha Georgia do Sur

Passamos pela Convergência Antártica, essa fronteira invisível biológica que há na Antártida, que reúne aos oceanos, gerando uma
zona com abundância em krill e uma movida vida marinha que atrai grandes cetáceos como as baleias importunadas. Deixamos a
união dos oceanos para dirigir-nos à mais emblemática das ilhas sub-antárticas: A Ilha Georgia do Sur.







Dia 8 a 11 - Georgia do Sur

Chegar ao assentamento de Grytviken é ser testemunha da antiga estação ballenera e de investigação que dominava a cena em
outros tempos na ilha e observar o selo do apogeo do passado. As populações de baleias e focas que foram diezmadas uma vez
aqui, hoje na actualidade encontramos fortes e em massa colónias. Também visitamos a tumba do grande navegador Sir Ernest
Shackleton, num dia para re‰‱exionar sobre o foi este lugar e o que é agora. Se bem a história de Georgia do Sur é um importante
atractivo para as ilhas, o maior interesse é a fauna autóctona que habita a ilha. Podendo observar casais de pingüinos rei na praia
ou milhares de focas, lobos ou elefantes marinhos em outra playa. A vegetação, montanhas e praias de Georgia do Sur jogam um
papel ꚥ䈀nque na reprodução e sobrevivência das diferentes espécies de aves e animais.

Dia 12 a 13 - No mar

Enquanto navegamos pelo mar, pode-se desfrutar de momentos de relax ou desfrutar de apresentações feitas pela equipa
expedicionario, desde a história e a geologia da Antártida onde nos dão conselhos para identiꚥ䈀car as diferentes espécies.

Dia 14 a 16 - Ilhas Shetland do Sur & Península Antártica

A reacção mais comum de chegar ao Continente Blanco é uma sensação de temor e reverência. A experiência é difícil de pôr em
palavras. A Antártida é uma terra de extremos: num momento superar com uma sensação de completo silêncio e a solidão.
Podemos ir visitar bases de investigação cientíꚥ䈀ca. Observamos pingüinos, focas leopardos ou baleias Minke graças ao uso de botes
zodiac. Opcionalmente pode contratar a aventura de navegar em kayak (deve-se reservar dantes do começo da viagem à
Antártida).

Dia 17 a 18 - Círculo Polar Antártico

Cruzar o Círculo Polar Antártico é um lucro impressionante, são muito poucas as expedições antárticas que chegam tão ao sul.
Temos chegado a uma parte do mundo visitado por muito poucas pessoas. O círculo polar alberga o sol de meia-noite, com o
potencial de observar fantásticas avistamientos de icebergs.

Dia 19 a 20 - Para o norte da Península Antártica Ocidental

Empreendemos o regresso para o norte, após observar vida silvestre e de assombrar-nos com os impressionantes icebergs,
dirigimos-nos para o Mar de Drake.

Dia 21 a 21 - Cruzando o Passo Drake

Nos últimos dias da expedição à Antártida avançamos para chegar a cruzar o Mar de Drake e ir aproximando-nos a Ushuaia.

Dia 23 - Desembarco em Ushuaia & Voo a Buenos Aires

Chegamos a Ushuaia na manhã após o café da manhã. Depois do desembarco, vamos conhecer o Parque Nacional Terra do Fogo
dantes de transladar ao aeroporto para tomar o voo chárter de regresso a Buenos Aires.

Mapa de Rota



Serviços

Todas as tarifas indicadas são por pessoa em dólares americanos, na cabine dupla twin. As tarifas em dólares aplicam-se para todas
as ventas que façam fora de Europa. Se oferecera um 5% de desconto para reservas de um ou mais viagens consecutivas (exceto
para o programa “Odisséia Atlántica”). Por favor, considere que todas as datas e tarifas estão sujeitas à possíveis cámbios. Todas as
viagens operam com um mínimo de 70 passageiros. O “Plancius” pode acomodar até um máximo de 110 passageiros.





 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

Ocupação individual (base single)
Todas as cabines estão disponíveis para ocupação SINGLE à 1.7 vezes o preço da mesma

Os serviços incluem:
Viagem a bordo da embarcação como se indica no roteiro
Todas as refeiçoes durante a viagem a bordo do cruzeiro, incluindo os aperitivos (café e chá)
Livre acesso de botas de chuva e raquetes de neve (calçado)
Traslado em serviço regular desde a embarcação até o aeroporto de Ushuaia (direitamente depois do desembarco)
Todas os passeios em terra e atividades durante toda a viagem barcos pequenos Zodiac
Programa de conversas e conferências por reconhecidos naturalistas e coordinação pelo experimentado equipe de expedição
Todos os impostos dos serviços e gastos portuários durante o programa
Material de leitura informativo antes da partida

Serviços não incluem:
Nenhuma tarifa aérea, tanto para vôos regulares ou vôos charter, nenhum serviço antes ou depois ao cruzeiro, traslados a
embarcação; gastos de pasaporte e de visto; taxas governamentáis de chegada ou saída do pais, refeiçoes em terra, bagagem,
cancelamento e seguro pessoal (o qual é muito recomendável), gastos por excesso de bagagem e qualquer outro gasto adicional de
caráter pessoal, como lavanderia, bar, bebidas ou ligaçoes; assim como também a gorjeta ao ꚥ䈀nal das viagens para garçoes e outro
pessoal de serviço a bordo.
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