REJS NA ANTARKTYDĘ Z KEMPINGIEM

Kraj: Antarktyda, Argentyna
Liczba dni: 12
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/111/
Podczas tego rejsu na Antarktydę będzie aktywnie! Oprócz zwyczajowych eskapad pontonami Zodiakami będziecie
mieć okazję popływać kajakami, pójść na trekking, zdobyć szczyt górski i... przenocować na Antarktydzie w
namiocie. Zobaczycie także pingwiny, wieloryby, foki, słonie morskie, niezliczone ilości ptaków. A w tej niezwykłej
podróży towarzyszyć Wam będą marynarze doskonale przygotowani do eksploracji lodowych obszarów.

PROGRAM WYPRAWY:
1 DZIEŃ - USHUAIA: KONIEC ŚWIATA, POCZĄTEK REJSU
Zaokrętowanie w Ushuaia (Argentyna), uznawanego za koniec świata, i początek rejsu.

2-3 DZIEŃ - NA MORZU: CIEŚNINA DRAKE'A
Pokonanie Cieśniny Drake'a zajmie dwa ndi. Przekroczycie strefę konwergencji arktycznej – czyli miejsce, w którym
zimne antarktyczne wody stykają się z cieplejszymi wodami morskimi z północy. W tej okolicy zobaczyć można
różne gatunki albatrosów, gołębie przylądkowe, fulmarusy oraz inne ptaki morskie. W pobliżu Południowych
Szetlandów ukażą się pierwsze góry lodowe.

4-9 DZIEŃ - ANTARKTYDA: KAJAKI, KEMPING, WYCIECZKI ZODIAKAMI
Płyniecie w kierunku Półwyspu Antarktycznego. Statek mija takie punkty jak Wyspy Melchiora, Brabant, czy Anvers,
Kanał Schollaert'a. Dopływacie do Kanału Neumayer'a, skąd skierujecie się do jednego z głównych punktów naszej
ekspedycji. Chroniony obszar wód wokół Wyspy Wiencke stanie się miejscem dla atrakcji zawartych w programie
rejsu. To doskonałe miejsce do spacerów w rakietach śnieżnych, wycieczek na Zodiakach, czy kajakach (realizacja
tych aktywności zależy od warunków pogodowych). Zainteresowani wspinaczką mają możliwość zdobyć szczyt
Jabet Peak (540m).
W tych dniach odwiedzicie także Brytyjską Stację Badawczą, muzeum i Port Lockroy na Wyspie Goudier. W pobliżu
Port Lockroy istnieje możliwość lądowania na Punkcie Jougla, gdzie spotkać można pingwiny maskowe i kormorany
niebieskookie. Wypatrywać możecie także lampartów morskich, fok krabojadów oraz wielorybów.
Przy sprzyjających warunkach przepłyniecie Kanał Lemaire i dotrzecie do Wysp Booth, Pleneau i Petermann'a,
gdzie znaleźć można pingwiny Adeli oraz kormorany niebieskookie. W tej okolicy istnieje także szansa spotkania
ﬁnwali, humbaków i wielorybów karłowatych.
W porcie Neko postawicie stopę na kontynencie antarktycznym. Dla chętnych wycieczki na Zodiakach, kajakach
oraz wspinaczka na wyższe partie lodowca. Ostatni nocleg w tej okolicy spędzicie w pobliżu Rajskiej Zatoki, gdzie
będzie możliwość przenocowania na lądzie w namiotach. Następnego poranka wypływacie w kierunku Wysp
Melchiora, a następnie kierujecie się do Cieśniny Drake'a.

10-11 DZIEŃ - CIESNINA DRAKE'A
W drodze na północ ponownie napotkacie niezliczone ilości ptaków, a przy odrobinie szczęścia również wieloryby.

12 DZIEŃ - USHUAIA: WYOKRĘTOWANIE
Przypłynięcie do Ushuaia i wyokrętowanie. Transfer na lotnisko lub kontynuacja indywidualnej podróży.
www.kiribaticlub.pl
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TERMINY I CENY:
TERMIN

CENA

20.02 - 04.03 2023

7600.00 EUR

08.03 - 20.02 2023

9800.00 EUR

13.11 - 25.11 2023

7850.00 EUR

25.11 - 07.12 2023

9650.00 EUR

30.11 - 12.12 2023

7850.00 EUR

11.12 - 23.12 2023

9650.00 EUR

23.12 - 04.01 2024

10900.00 EUR

CENA OBEJMUJE:
rejs w wybranej kabinie
pełne wyżywienie, włączając w to przekąski, kawę i herbatę
wszystkie wycieczki odbywane łodziami Zodiac
wykłady i prezentacje wygłaszane przez doświadczonych przewodników
odpowiednie obuwie potrzebne do odbywania niektórych wycieczek
transfery, przewóz bagażu między portem, hotelami i lotniskiem
podatki i opłaty dotyczące rejsu
wszechstronny materiał informacyjny przed wypłynięciem na rejs
zestaw podróżnika Kiribati Club

CENA NIE OBEJMUJE:
biletu lotniczego: Polska - Buenos Aires - Polska oraz Buenos Aires - Ushuaia - Buenos Aires
(orientacyjna cena biletu lotniczego: 6000 - 9000 PLN), aktualną cenę biletu sprawdzamy po
dokonaniu rezerwacji
ewentualnych noclegów w Buenos Aires i w Ushuaia
obowiązkowego ubezpieczenia
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy: 26 PLN/os.
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