CRUZANDO O CÍRCULO POLAR ANTÁRTICO
A expedição sul

15 dias - 14 noites
Uma viagem dos sonhos, que poucos podem se dar o gosto de fazer. Cruzar o Círculo Antártico
continua sendo um objetivo único e inigualável. O Círculo Polar Antártico é a meta que vamos
estabelecer desde o começo de nossa expedição, saindo de Ushuaia, na Ilha Grande da Terra do
Fogo, atravessando a Passagem de Drake, para ir na direção sul ao Círculo.
Ao sul do Círculo Polar Antártico, há pelo menos um dia do ano em que o sol está por cima do
horizonte durante 24 horas e pelo menos um dia em que o sol está debaixo do horizonte durante
24 horas, porque o eixo de rotação de nosso Planeta Terra está inclinado 23° 26' 22" em relação
à órbita terrestre ao redor do sol.
15 dias.
Várias saídas.
Saída e destino: Ushuaia, Argentina.
Embarque e desembarque: Ushuaia, Argentina.
Expedição Barco Aventura.

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
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.
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Explorando a costa oeste em pura aventura
A Equipe de Expedição lançará na água os barcos Zodiac com a maior freqüência possível. Nos deslizaremos
pela água para nos dirigirmos à terra, ou nos deixaremos levar em silêncio enquanto observamos as baleias
se alimentarem ou os pingüins saltarem sobre as plataformas de gelo. A fauna antártica se mantém
gratamente impassível ante os humanos, por isso cada visita se sente como uma viagem a outro planeta. A
aventura antártica busca esse momento perfeito que reviveremos pelo resto de nossas vidas. Esse momento
se dará em nossa viagem à Antártida. Teremos atividades opcionais que serão designadas segundo a ordem
de chegada.

O Círculo Polar Antártico
Cruzar o Círculo Antártico continua sendo um feito impressionante. Ele é um dos cinco principais paralelos
que demarcam os mapas da Terra. É o paralelo de latitude 66° 33' 38" ao sul do Equador. Em todo ponto
que se encontre al sul do Círculo Polar Antártico há pelo menos um dia do ano em que o Sol está sobre o
horizonte durante 24 horas seguidas e pelo menos um dia em que o sol está debaixo do horizonte durante
24 horas. Isso ocorre porque o eixo de rotação da Terra se encontra inclinado 23° 26' 22" em relação à
órbita terrestre ao redor do sol.
A Antártida está constituída por uma massa de terra que se encontra quase totalmente dentro do Círculo
Polar Antártico. Essa avança sobre o continente antártico, de oeste a leste: pela parte norte da Península
Antártida, próximo ao Estreito Matha e ao sul da Península Jason. Na Antártida Oriental, o círculo polar passa
pela Terra de Enderby e pela Terra de Wilkes e Terra Adelia, terras que apenas contornam o círculo,
finalmente passando entre as Ilhas Balleny.

Outra costa fascinante, outra historia incrível. lembranças de exploradores
Durante a viagem, a Equipe de Expedição nos manterá informados sobre a fabulosa história de cada lugar
que visitaremos. Cada nome no mapa da Antártida tem uma história para contar. Grande parte dos nomes
franceses que aparecem é legado de Jean-Baptiste Charcot, médico, esportista náutico e explorador. Ele,
assim como nós, vivia para a aventura.

Fauna no caminho para a Passagem de Drake: Baleias abaixo, pássaros acima e lembranças à
frente
Enquanto cruzaremos a Passagem de Drake, mais uma vez, fiquem até tarde com novos amigos enquanto se
desvanece o persistente crepúsculo do verão austral antártico. Troquem lembranças inesquecíveis enquanto
pensam sobre o mistério que envolve a Antártida.

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

