ANTÁRTIDA CLÁSSICA NO MV USHUAIA
Clássica viagem navegando pelas águas da Antártida em um barco de expedição

10 dias - 9 noites
Trata-se de uma das viagens mais tradicionais à Antártica, a bordo do MV Ushuaia, visitando os
atrativos mais importantes da Península Antártida em um ambiente humano e profissional
excelente, acompanhado por guias bilíngües em espanhol e inglês, como acontece em poucos
barcos. É a viagem eleita pelos nossos clientes devido ao evidente do programa e coerência no
traçado de suas viagens, respeitando o itinerário combinado sempre e quando o clima
apresentado na Antártida permita.

Saída desde a cidade de Ushuaia, na Terra do Fogo, Argentina
Embarcaremos à tarde, conheceremos a equipe da expedição. Começaremos nossa viagem até a Antártida,
navegando pelo famoso Canal Beagle, atravessando a passagem Mackinlay.

Cruzando a Passagem Drake
A passagem recebe o nome do explorador Frances Drake, quem o navegou em 1578. A Passagem Drake é
marco da Convergência Antártida, um limite natural de separação das geladas águas polares que se
submergem abaixo das águas mais quentes do norte.
Isso gera uma importante quantidade de nutrientes, que Server para sustentar a biodiversidade desta região
antártica. A Passagem Drake também é o limite norte de muitas aves marinhas antárticas, como o Albatroz,
companheiro durante nossa viagem à Antártida.
Com o aparecimento dos primeiros icebergs e montanhas nevadas, nos aproximaremos às Ilhas Shetland do
Sul. Trata-se de um arquipélago com 20 ilhas e ilhotas descobertas no começo do século XIX pelo Capitão
William Smith à frente de sua embarcação Williams. Se as condições climáticas são favoráveis na Passagem
Drake, no terceiro dia poderemos fazer nosso primeiro desembarque para ver de perto pingüins e focas.

Descobrindo as Ilhas Shetland do Sul e a Península Antártida
Nesses dias visitaremos as Ilhas Shetland do Sul que se encontram repletas de vida silvestre. Desde colônias
de pingüins até praias dominadas por lobos marinhos antárticos e elefantes marinhos do sul, navegaremos
pela estreita passagem até a caldeira inundada da Ilha Decepción, para nos submergirmos nas águas
temperadas da Cova Péndulo, em um espetáculo sem precedentes.
A Ilha Rey Jorge é a maior das Ilhas Shetland do Sul e está repleta de colônias de pingüins Adelia e de
barbijos, gaivotas cozinheiras, cormorões imperiais, pequenas gaivotas antárticas e de petréis gigantes do
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sul. Na Ilha estão instaladas bases científicas de diferentes países. Por outro lado, na Ilha Livingston,
encontraremos pingüins de barbijos, pingüins de frente dourada, pingüins papúa e elefantes marinhos.
Descobriremos a Península Antártida, explorando sua enigmática paisagem, formada por um deserto prisco
de neve, gelo, montanhas e cursos d' água, junto à abundante vida silvestre. Não apenas veremos pingüins
e aves marinhas, mas também poderemos observar as focas cangrejeiras de Weddell e também baleias
corcundas e orcas.
Se as condições do gelo permitirem, navegaremos por alguns dos mais lindos canais: o Estreito de Gerlache,
o Canal Neumayer e o Canal Lemaire são estreitas passagens escondidas entre rochas e geleiras
espetaculares.
Entre as excursões, poderemos conhecer a Baía Paraíso, que faz jus ao seu nome. Depois de romper as
águas cobertas de icebergs do Estreito Antarctic, iremos conhecer as ativas colônias de pingüins Adelia, uma
das maiores colônias da Antártica, com mais de 100.000 crias e colônias de cormorões imperiais na Ilha
Paulet.
Em 1903 a expedição de Nordenskjöld construiu na Ilha Paulet um refúgio de pedra; ruínas que hoje são
habitadas pelos ninhos dos pingüins. Também poderemos visitar as Ilhas Melchior, Ilha Cuverville, Punta
Portal, Neko Harbour, Ilha Pléneau e, se as condições nos permitirem, iremos para a Ilha Petermann para
visitar a colônia mais austral de pingüins papúa.

Cruzando a Passagem Drake
Estamos nos últimos dias de nossa viagem para a Antártida, já regressando; nos despediremos da Península
Antártida e nos dirigiremos em direção norte, com o objetivo de cruzar a Passagem Drake, para chegar à
cidade de Ushuaia, na Terra do Fogo. Serão dadas as últimas conferências e na cobertura se poderão
observar aves marinhas e baleias.

Cegada ao porto de Ushuaia
Chegaremos a Ushuaia pela manhã bem cedo; depois de tomar café-da-manhã, desembarcaremos
finalizando nosso fantástico cruzeiro pela Antártida.
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