
      

ANTARCTIC CLÁSSICO ADVENTURE TURISMO NO MV
PLANCIUS

A viagem clássica à Península Antártica, incorporando viagens de aventura totalmente inclusiva de caiaque,
caminhadas na neve, camping, curso de fotogra�a, caminhadas, montanhismo até Scuba Diving (são

contratados separadamente) em um cruzeiro de pura adrenalina.

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


12/11 días 11/10 noites

A viagem clássica à Península Antártica, incorporando viagens de aventura totalmente inclusiva de caiaque, caminhadas na neve,
camping, curso de fotogra䎝였a, caminhadas, montanhismo até Scuba Diving (são contratados separadamente) em um cruzeiro de
pura adrenalina.

Temporada 2016-2017

Os roteiros de viajem vão para a Península Antártica, mas não chegam às Ilhas Shetland do Sul, ao contrário do resto dos roteiros,
são programas feitos para o turismo de aventura, com uma duração de 11 a 12 dias. As actividades que iremos realizar são
completamente gratuitas e incluem: caiaque, snowshoeing, camping (acampamento), montanhismo, caminhadas e até mesmo um
curso de fotogra䎝였a. Importante: Importa recordar que tanto as excursões como os desembarques estão sujeitas às condições
meteorológicas desse momento e de gelo prevalecentes na área em que estivermos.

Uma sétima atividade é adicionada como extra em ambas as expedições: Diving (Mergulho), não é gratis, e terá um custo de US$
530 por pessoa e devem satisfazer aos requisitos especiais, as pessoas interessadas em praticar esta emocionante atividade
deveram ter uma vasta experiência nesta disciplina. A equipe de mergulho é feita com um mínimo de 8 e um máximo de 24
mergulhadores. Para os que amam a aventura recomendamos estas viagens porque pelo mesmo preço têm o plus de viver mais
plenamente a magica Antarctica e viver em contato com a natureza unica deste maravilhoso lugar. Estas viajems unicas à Antártica
são muito recomendadas pelo seu excelente custo-benefício, por esta razão, devem ser reservados com bastante antecedência já
que a demanda é muito alta.

 MV Plancius com Turismo de Aventura

Saída Dias Quadruple Triple Twin Porthole Twin Window Twin Deluxe Superior

18NOV2016 12 7.950 USD S/D S/D 10.250 USD S/D 11.850 USD

17DEZ2016 12 7.950 USD 8.950 USD 9.650 USD 10.250 USD 10.850 USD 11.850 USD

28DEZ2016 12 7.950 USD 8.950 USD 9.650 USD 10.250 USD 10.850 USD 11.850 USD

06MAR2017 12 7.950 USD 8.950 USD 9.650 USD 10.250 USD 10.850 USD 11.850 USD

Saída Dias Viagens Atividades

18NOV2016 12 Clássico da Antártica com o Acampamento C H K M P S

17DEZ2016 12 Clássico da Antártica com o Acampamento C H K M P S

28DEZ2016 12 Clássico da Antártica com o Acampamento C H K M P S

06MAR2017 12 Clássico da Antártica com o Acampamento C H K M P S

 MV Ortelius com Turismo de Aventura

Saída Dias Quadruple Triple Twin Porthole Twin Window Twin Deluxe Superior

18NOV2016 10 6.500 USD 7.300 USD 7.900 USD 8.400 USD 8.900 USD 9.650 USD

Saída Dias Viagens Atividades

18NOV2016 10 Clássico da Antártica C H K S









Atividades Detalhe Pax Custo

C CAMPING (o custo é por noite) 8 a 30 180 USD

D MERGULHO 8 a 24 530 USD

H CAMINHADAS 4 a 14 FREE

K CAIAQUE 4 a 14 465 USD

M ALPINISMO

P FOTOGRAFIA (ACADEMIA LEIKA)

S RAQUETES DE NEVE FREE

T TREKKING DE ESQUI 6 a 12 6.000 USD

Dia 1 - Saída do porto de Ushuaia

O embarco é feito na tarde, no porto da cidade de Ushuaia, capital da Terra do Fogo (Argentina), a cidade mais austral do mundo,
situado nas margens do Canal de Beagle. O barco lentamente se afasta da costa, mostrando a pitoresca baía e seu panorama
urbano. A navegação se faz no absoluta tranquilidade durante toda a noite, navegando rumo a Passagem de Drake em direção ao
mar.

Dia 2 até 3 - Navegando pela Passagem de Drake direção a Peninsula

Durante dois dias, o navio se move através da Passagem de Drake, a rota marítima mais curta e agitado entre o continente
americano e Península Antártica. Quando chegar à Convergência Antártica, que é uma barreira natural onde as correntes quentes do
norte se misturam com a água fria do sul e determinam uma grande biodiversidade, várias espécies de sub-antárticas podem ser
apreciados neste pedaço de mar.

Nesta área provavelmente será possivel identi䎝였car o magní䎝였co albatroz errante, o maior pássaro que voa sobre estas águas e pode
medir até 3,5 m de envergadura; o albatroz de cabelos grisalhos, o escuro de manro com luz albatro -de-sobrancelha preta, os
belos pombos e petréis de Wilson, azul e antarticos como assim também o petrel do Fulmar austral o petrel prateado. Não podemos
deixar de mencionar os peculiares pingüins Gentoo e de barbicha. Muito perto das ilhas Shetland do Sul, pode se observar os
primeiros icebergs que marcam a chegada na Antártida. Apenas na tarde do terceiro é possivel ver as Ilhas Shetland do Sul, que são
castigados pelos ventos e geralmente são obscurecidos pela própria neblina. Podemos observar uma grande variedade de 䎟彠ora,
como musgos, líquenes e ervas 䎟彠oridas.

Dia 4 até 8 - Na Antártida

Durante estes dias vamos navegar até a Alta Antártida deixando atras no caminho as Ilhas Melchior e Canal Schollaert entre as Ilhas
Brabant e Anvers Navegamos até o canal, onde o barco irá parar nesta área para realizar algumas atividades de aventura.
Encontramos as águas protegidas da Ilha de Wiencke que será o nosso cenário ideal para realizar nossas tarefas. Neste ambiente
alpino belissimo podem ser feitas caminhadas de exploração, usar o zodíac e navegar com um caiaque. Em Walkers podemos obter
raquetes de neve para os pés caminhar na borda da costa os entusiastas e apaixonados pelo montanhismo podem subir as encostas
do Monte Jabet de 540 metros de altura. Tudo é possível, desde que o clima seja nosso aliado. O objetivo é passar 2 noites fazendo
um acampamento e aproveitar ao maximo os 2 dias que estemos aqui a pura e intensa aventura antártica e ir até o correio que está
localizado em Puerto Lockroy, na Ilha Goudie.

Podemos também realizar uma parada para ver o pinguin Gentoo, os cormorões Imperiais, as focas-leopardo, focas caranguejeiras e
as baleias. Com as condições ideais seguimos o pela rota de navegação através do Canal Lemaire para chegar até as Ilhas Booth
Pleneau e Petermann, onde poderemos avistar e desfrutar outra espécie de o pinguin: Os pingüins de Adélia. Esta área é o lar de
baleias jubarte e baleias minke. Podemos acampar novamente para continuar nossas atividades em Puerto Neko, desfrutando de
uma paisagem com uma visual única de uma geleira gigante navegaremos com um caiaque, e faremos caminhadas e passeios em
zodíaco. Os entusiastas de montanhismo podem escalar pelo glaciar Se não for em Puerto Neko uma outra opção é na Baia Paraíso
(Paradise Bay). Navegamos novamente passando pelas Ilhas Melchior para encontrar com o mar aberto ja aproximados na



passagem de Drake observando uma variedade de aves marinhas ao longo do caminho.

Dia 9 até 10 - Navegando de volta

Enquanto o navio está se dirigindo para a Passagem de Drake ja estamos fazendo a viagem de retorno para o continente americano
observando as diferentes espécies de aves, como petréis e albatrozes, gaivotas e cormorões que irão sobrevoar o mar e acompanhar
a nossa marcha.

Dia 11 - Chegada a Ushuaia

O navio chegou ao porto de Ushuaia no início da manhã, à terra e cancelar a expedição à Antártida.

Nota: O itinerário é só o detalhe e é usado apenas para referência, já que a rota exata, os destinos e programas para realizar podem ser
modi�cados a �m de obter as melhores vantagens climáticas, observando as condições de vida selvagem e de gelo presente na área.
Todas as alterações são determinadas pelo líder e capitão da expedição para assegurar o máximo benefício e aproveitar os resultados de
acordo com as circunstâncias. Como a �exibilidade é a chave, o programa será publicado diariamente e distribuída a todos os passageiros
a bordo.

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.

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

















 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

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 䎝였nal das viagens para garçoes e outro
pessoal de serviço a bordo.





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