REJS NA ANTARKTYDĘ i SZETLANDY (JANSSONIUS)

Kraj: Antarktyda
Liczba dni: 11
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/114/
Ten klasyczny rejs na Antarktydę wiedzie trasą wzdłuż półwyspu Antarktycznego oraz do szetlandów Południowych.
Rejs i liczne wypady pontonami Zodiakami dają świetną możliwość obserwacji majestatycznych antarktycznych
krajobrazów, ale również polarnej fauny - pingwinów, wielorybów czy lampartów morskich.

PROGRAM WYPRAWY:
1 DZIEŃ - USHUAIA: KONIEC ŚWIATA, POCZĄTEK REJSU
Zaokrętowanie w Ushuaia (Argentyna). Przeprawa przez Kanał Beagle.

2-3 DZIEŃ - NA MORZU: CIEŚNINA DRAKE'A
Pokonanie Cieśniny Drake'a zajmie dwa dni. 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.

4-7 DZIEŃ - ANTARKTYDA: KOLONIE PINGWINÓW, GÓRY LODOWE, WIELORYBY
Statek płynie obok Wysp Melchiora i Kanału Schollaert pomiędzy wyspami Brabant i Anvers. Na Wyspie Cuverville,
która znajduje się pomiędzy Białym kontynentem a Wyspą Danco, zobaczycie dużą kolonie pingwinów
szarobrewych. Jeśli uda się zacumować na Wyspie Danco będzie okazja do obserwacji innych gatunków pingwinów
i fok. W zatoce Neko postawicie wreszcie stopę na kontynencie we wspaniałej scenerii olbrzymich lodowców. Tutaj
również będzie możliwość wypadów pontonami Zodiakami. Płyniecie w kierunku Rajskiej Zatoki, a pośród gór
lodowych, głęboko wciętych ﬁordów z pewnością będzie okazja zobaczyć różne gatunki wielorybów. Być może
uzyskacie pozwolenie do odwiedzenia stacji badawczej na wyspie Goudier. W pobliżu Port Locroy znowu będzie
można zacumować i podglądac życie pingwinów Gentoo i kormoranów cesarskich Podróż trwa dalej - poprzez
wąską cieśninę wpływacie na otwarte morze i kierujecie się do Ushuaia.

8 DZIEŃ - SZETLANDY POŁUDNIOWE: WYSPA DECEPTION
Wulkaniczne wyspy Szetlandy Południowe często spowija mgła, ale mają do zaoferowania ciekawą ﬂorę (mchy,
liszaje i kwitnące trawy), a także faunę (pingwiny białobrewe, pingwiny maskowe, petrelce olbrzymie). Na wyspie
Deception statek wpływa do krateru przez spektakularny kanał Neptune's Bellows. Wyspa Deception jest na wpół
zanurzonym kraterem który jest otwarty z jednej strony, tworząc naturalną zatokę dla statków.

9-10 DZIEŃ - REJS POWROTNY DO USHUAIA
W drodze na północ ponownie napotkacie niezliczone ilości ptaków podczas przeprawy Cieśniną Drake’a.

11 DZIEŃ - USHUAIA: WYOKRĘTOWANIE
Przypłynięcie do Ushuaia i wyokrętowanie. Transfer na lotnisko lub kontynuacja indywidualnej podróży.

www.kiribaticlub.pl

Kiribati Club

Strona 1 z 2

TERMINY I CENY:
TERMIN

CENA

11.01 - 21.01 2023

7200.00 EUR

11.01 - 21.01 2023

8900.00 EUR

21.01 - 31.01 2023

7200.00 EUR

21.01 - 31.01 2023

8900.00 EUR

31.01 - 10.02 2023

8100.00 EUR

31.01 - 10.02 2023

8900.00 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: 5000 - 6000 PLN), aktualną cenę biletu sprawdzamy po
dokonaniu rezerwacji
ewentualnych noclegów w Buenos Aires i w Ushuaia
obowiązkowego ubezpieczenia
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 26 PLN/os.
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