ANTÁRTIDA CLÁSSICA EM UM CRUZEIRO AÉREO
O primeiro cruzeiro em vôo para a Antártida

7 dias - 6 noites
Sobrevoaremos as surpreendentes e movimentadas águas do Mar de Drake e o famoso Cabo de
Hornos, em uma experiência única que nos levará ao continente mais gelado e inóspito da terra:
a Antártida.
Saindo desde a Cidade de Punta Arenas em direção à Ilha San Jorge (base científica de
diferentes países), para chegar ao continente, navegando pela Península Antártica a bordo do
buque Gregory Mikheev, evitando os primeiros dias de navegação oceânica que devem realizar
todos os cruzeiros que vão até a Antártida, cruzando as turbulentas águas da Passagem Drake.

Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina
Chegada a Punta Arenas e traslado ao Hotel. Durante a serão dadas instruções relacionadas à expedição
(normas para se ter em conta na Antártida / procedimentos de embarque e desembarque). À noite, haverá
um jantar de boas-vindas.

Ushuaia
No segundo dia começaremos a travessia Antártida; voaremos desde Punta Arenas para a Base Frei, na Ilha
Rey Jorge (Arquipélago das Ilhas Shetland do Sul), chegando ao destino em menos de 2 horas. Já em terra,
conheceremos os arredores da Base Chilena Frei e da Base Rusa Bellingshausen. Nos reuniremos às
margens da Baía Fildes para o embarque no M/V “Grigoriy Mikheev”.

Ilhas Shetland do Sul, Península Antártida, Ilha Livingston, Porto Lockroy, Ilha Petermann, Baía
Paraíso, Ilha Cuverville e Ilha Decepción
A navegação percorrerá pelas Ilhas Shetland do Sul e a Península Antártida, atravessando fiordes e
impressionantes icebergs de gelo, acompanhados de aves marinhas, pingüins, focas e baleias.
Nestes dias poderemos visitar a Ilha Livingston, Porto Lockroy, Ilha Petermann, Baía Paraíso, Ilha Cuverville
e Ilha Decepción, entre outros. Durante a expedição, faremos desembarques diários com botes Zodiac,
complementando com bate-papos informativos realizados com profissionais.
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Ilha Rey Jorge e Punta Arenas
Regressaremos para a Ilha Rey Jorge, onde desembarcaremos, em botes Zodiac, na Base Frei, para nos
trasladarmos ao aeroporto para tomar o vôo de regresso à cidade chilena Punta Arenas. Chegando em Punta
Arenas, se finalizam os serviços; os passageiros que continuem sua viagem na tal cidade serão levados ao
hotel correspondente.
NOTA: Concluída a viagem, faremos o traslado gratuito de todos os passageiros que permaneçam em Punta
Arenas.

ARGENTINIANEXPLORERS.A.E.V.T-LegajoNro.12545
(1022)AV.CALLAO5313ro.B-BUENOSAIRES-ARGENTINA
www.argentinianexplor er.com -clientes@argentinianexplor er.com
(005411)4372-9338

