ANTARKTYDA: PRZEZ FALKLANDY I PŁD. GEORGIĘ

Kraj: Antarktyda, Argentyna
Liczba dni: 20
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/130/
Rejs na Antarktydę przez Georgię Południową i Falklandy to niezapomniana przygoda. Podróż ta łączy w sobie
okazję do podziwiania pięknych widoków, obserwacji bogatej fauny i poznania historii odważnych zdobywców
bieguna południowego.

PROGRAM WYPRAWY:
1 DZIEŃ - ZAOKRĘTOWANIE, USHUAIA
Po południu zaokrętowanie na statek - poznanie załogi. Początek rejsu - kanał Beaglea. Czas zacząć podziwiać
piękne widoki! Mijać będziemy kolonie pingwinów Magellana, kormoranów skalnych i lwów morskich.

2 DZIEŃ - NA MORZU
Płyniemy w kierunku Falklandów, zwanych też Malwinami (od Islas Malvinas). Towarzyszą na albatrosy i śnieżne
petrele, które można obserwować z pokładu statku. Podczas rejsu można brać udział w szeregu wykładów.

3 DZIEŃ - FALKLANDY
Plan zakłada odwiedzenie dwóch największych wysp archipelagu. Na Falklandzie Wschodnim będziemy mieli
możliwość oglądania w ich naturalnych warunkach delﬁnów czarnogłowych (Commersona), delﬁnów
południowych (Pele'a), lwów morskie i licznych gatunków ptaków w Gypsy Cove. Natomiast na Falklandzie
Zachodnim zobaczymy pingwiny magellana, pingwiny białobrewe (gentoo) czy pingwiny skalne.

4 DZIEŃ - STANLEY
W Stanley, stolicy Falklandów, możemy zapoznać się bliżej z kulturą tego rejonu, która ma wiele wspólnych cech z
kulturą Ameryki Południowej. Znajdziemy tu liczne kolorowe domy, pełne puby oraz przepiękne ogrody.
Odwiedzimy także miejscowe muzeum, które jest jedną z największych atrakcji miasta. Każdy będzie miał także
czas dla siebie, aby bliżej poznać mieszkańców tego małego, bo liczącego zaledwie 2000 mieszkańców miasteczka.

5-6 DZIEŃ - NA MORZU
Na naszej drodze do Georgii Południowej, przekroczymy strefę konwergencji antarktycznej, zwaną inaczej
antarktycznym frontem polarnym. Poczujemy tutaj silne prądy a temperatura drastycznie zacznie spadać. Kolejny
raz będziemy mieli możliwość podziwiania licznych gatunków ptaków.

7-10 DZIEŃ - POŁUDNIOWA GEORGIA
7 dnia rejsu docieramy do miejsca pierwszego lądowania na Georgii Południowej. Możliwe, że odwiedzimy Zatokę
Elsehul, gdzie zobaczyć można rzadkie foki futerkowe. Kolejne punkty w obrębie Georgii Południowej to Zatoka
Right Whale, Salisbury Plain, Godthul, St. Andrews Bay, Gold Harbour, Cooper Bay i Fiord Dryglarskiego, gdzie
spotkać można szeroki wachlarz krajobrazów i zwierząt Antarktyki. Możliwe, że zobaczymy słonie morskie, foki
futerkowe, pingwiny królewskie i złotoczube. Odwiedzimy także Wyspę Prion, gdzie mieszczą się siedliska
ogromnych albatrosów wędrownych. Przy Zatoce Fortuny spróbujemy podążać ścieżkami słynnego brytyjskiego
odkrywcy – Ernesta Shackleton'a i wybierzemy się na trekking ponad Zatokę Stromness. Tam oraz w Grytviken
zobaczymy opuszczoną stacje wielorybników. Jej okolicę zamieszkują obecnie pingwiny królewskie i foki. W
Grytviken proponujemy także wizytę w Historycznym Muzeum Wielorybnictwa oraz przy grobie Shackleton'a. 10
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dnia po południu opuścimy Georgie Południową.

11 DZIEŃ - NA MORZU
Tego dnia przepływać będziemy przez miejsca zamieszkane przez liczne gatunki ptaków, których dotąd nie
mieliśmy możliwości zobaczyć. Będzie to najciekawszy pod tym względem dzień. Być może uda nam się zobaczyć
wydrzyka antarktycznego bądź petrela śnieżnego.

12 DZIEŃ - ORKADY POŁUDNIOWE
Postaramy się o wizytę w argentyńskiej stacji polarnej Argentinian Orcadas. Na miejscu znajduje się także inna
stacja polarna – brytyjska Signa. My jednak z przyjaznym personelem zwiedzimy argentyńską Orcadas, która
czynna jest przez cały rok i pomieścić może nawet 45 osób.

13 DZIEŃ - NA MORZU
W drodze do Półwyspu Antarktycznego.

14-17 DZIEŃ - PÓŁWYSEP ANTARKTYCZNY
Jeśli pokrywa lodowa nie utrudni nam przeprawy, przy dźwiękach łamanego lodu przepłyniemy przez Morze
Weddell'a. W planach wizyta w Brown Bluﬀ, gdzie być może postawimy stopę na Kontynencie Antarktycznym. Jeśli
warunki nie będą sprzyjać wpłynięciu na Morze Weddella od wschodu, statek obierze kurs na Wyspę Słoni i skieruje
się do Cieśniny Bransﬁelda, między Szetlandami Południowymi a Półwyspem Antarktycznym.
Naszym kolejnym celem jest Wyspa Half Moon w archipelagu Szetlandów Południowych, gdzie zobaczyć można
pingwiny maskowe oraz foki Weddell'a. Na Wyspie Zwodniczej przepłyniemy przez Neptune's Bellows do środka
kaldery, gdzie znajdują się gorące źródła, opuszczona stacja wielorybników oraz siedliska rozmaitych gatunków
ptaków takich jak wydrzyki brązowe, antarktyczne, petrele przylądkowe, mewy i rybitwy. W ostatnim dniu przed
wypłynięciem w kierunku Cieśniny Drake'a przepływamy przez Cieśninę Gerlache'a. Jedną z opcji jest Zatoka
Charlotty na zachodnim wybrzeżu Ziemi Grahama, gdzie ponownie zobaczymy morskie ptaki i pingwiny. Okolicę
otaczają wyrastające spod powierzchni lodu nunataki. Przy Cierva Cove podziwiać będziemy pokryte lodem góry
Wybrzeża Davis, a także możliwe, że zobaczymy tu pingwiny białobrewe.

18-19 DZIEŃ - NA MORZU
Podczas tych dwóch dni przepłyniemy przez Cieśninę Drake’a. Zobaczymy tutaj różne gatunki albatrosów, petreli i
innych ptaków.

20 DZIEŃ - WYOKRĘTOWANIE, USHUAIA
O wczesnych godzinach porannych dopływamy do portu i wyokrętujemy się.

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
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obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy: 26 PLN/os.
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