ANTÁRTIDA CLÁSSICA NO MV LYUBOV ORLOVA
Descobrindo a Península

11 dias - 10 noites / 12 dias - 11 noites
É uma das viagens clássicas para a Antártida, concretamente para a Península Antártida.
Sairemos de Ushuaia para atravessar as turbulentas águas da Passagem de Drake durante a
noite, chegando à Península Antártida no quinto dia de nossa viagem. É o acidente geográfico
mais importante do Continente Blanco. Localizada na região ocidental da Antártida, rodeada pelo
Mar de Bellingshausen e pelo Mar de Weddell.
Serão organizadas várias atividades fora do barco. Dependeremos de fatores exógenos que nos
obrigam a variar nosso itinerário diário, tais como vento dominante, gelo, condições climáticas e
comportamento da fauna. Viajando em embarcações Zodiac, visitaremos as colônias de
pingüins. Observaremos, desde o Zodiac, imponentes icebergs de gelo e desfrutaremos da fauna
em toda a costa rochosa.
11 ou 12 dias.
Várias saídas.
Saída e destino: Ushuaia, Argentina.
Embarque e desembarque: Ushuaia.
Aventura Barco Expedição.

Ushuaia, na Ilha da Terra do Fogo
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.

Começando nossa viagem à Antártida
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.

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
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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 Pacífico ao oeste com o Mar de Scotia ao leste.
Quando navegarmos próximo ao Estreito de Gerlache ou da Costa Danco, observaremos montanhas cobertas
por imponentes geleiras. Observaremos focas tomando sol nos icebergs de gelo ou um montão de pingüins
se alimentando, enquanto passamos ao seu lado. História, fauna, paisagens: a Antártida tem de tudo.
Durante o exaustivo programa de educação, o historiador nos contará sobre o desenvolvimento região,
sinalizando os restos de construções onde os exploradores subsistiram graças à esperança e à gordura das
focas. O ornitologista nos levará à margem e ajudará a identificar as diferentes espécies de aves. Poderemos
viajar com um glaciólogo até uma baía cheia de icebergs inacreditavelmente coloridos.

Descobrimento da Península Antártida
Durante esses dias, chegaremos à Antártida. A Península Antártida é o acidente geográfico mais importante
do Continente Blanco. Localizada na região ocidental da Antártida, em frente à América do Sul, rodeada no
oeste pelo Mar de Bellingshausen e no leste pelo Mar de Weddell. A Equipe de Expedição tentará organizar
várias atividades fora do barco. Muitos fatores influenciam no programa diário, tais como vento dominante,
gelo, condições climáticas e comportamento da fauna.
Durante a travessia, nossa frota a bordo dos barcos Zodiac nos trasladará às colônias de pingüins, onde
seremos calorosamente recebidos por um grupo de aves tagarelas. Faremos avistamentos desde o barco
Zodiac, passando por icebergs e observando a fauna ao longo da costa rochosa.

Regressando a Ushuaia pela Passagem de Drake
Ao regressar para Ushuaia pela Passagem de Drake, nos sentiremos totalmente privilegiados por haver
pisado na Antártida. A aventura sempre nos acompanhará. Já estarão pensando na próxima viagem, já que
o atrativo da Antártida é muito forte, como muitos experimentaram antes. As saídas com duração de 12 dias
terão um dia adicional na Península Antártida.
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