ANTARKTYDA EXPRESS: PRZELOT I REJS (OCEAN
ADVENTURER)
Kraj: Antarktyda, Chile
Liczba dni: 8
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/29/
Antarktyda Express to rejs do półwyspu Antarktycznego z wyspy Króla Jerzego, a więc z pominięciem cieśniny
Drake'a. Wycieczkę na Antarktydę zaczniecie w Punta Arenas, skąd polecicie na Szetlandy na wyspę Króla Jerzego.
Tutaj zaokrętujecie się na wygodny statek Ovean Adventurer, który w 2017 przeszedł generalny remont. Przez
kolejne dni będziecie podziwiać majestatyczne krajobrazy Antarktydy, wypatrywać wieloryby, poznawać zwyczaje
pingwinów i lampartów morskich. Podczas rejsu czekają Was również zejścia na ląd, a dla chętnych dodatkowe
aktywności - kajaki i SUP.

PROGRAM WYPRAWY:
1 DZIEŃ - PUNTA ARENAS (CHILE)
Transfer do hotelu, kolacja powitalna oraz krótka prezentacja dotycząca rejsu.
(Zalecamy przylot do Ushuaia przynajmniej na 1 dzień przed planowanym zaokrętowaniem.)

2 DZIEŃ - PRZELOT NA WYSPĘ KRÓLA JERZEGO - ZAOKRĘTOWANIE
Transfer na lotnisko, przelot z Punta Arenas przez Cieśninę Drake'a na Wyspę Króla Jerzego. Czas na spacer po
wyspie, a następnie transfer Zodiakami na pokład statku i rozpoczęcie rejsu w kierunku Półwyspu Antarktycznego.

3-6 DZIEŃ - PÓŁWYSEP ANTARKTYCZNY I SZETLANDY POŁUDNIOWE
Antarktyda to miejsce jedyne w swoim rodzaju, i gdy zobaczycie ja po raz pierwszy na horyzoncie będziecie
wiedzieli dlaczego. Podobne emocje będą towarzyszyć podczas pierwszego zejścia na ląd. Wypatrujcie też
wielorybów i ptaków, podczas gdy eksperci z załogi opowiedzą Wam o historii, geologii i faunie tego kawałka
świata.
Podczas tego odcinka rejsu czekają Was zejścia na ląd, do którego dopłyniecie w Zodiakach - specjalnych
pontonach, przystosowanych do warunków antarktycznych. Każde zejście jest inne - zalezy w dużej mierze od
pogody i panujących warunków. Jednego dnia możecie zobaczyc kolonię pingwinów, innego dnia popłynąc do
lampartów morskich czy na poszukiwanie wielorybów i orek.

7 DZIEŃ - WYOKRĘTOWANIE I LOT DO PUNTA ARENAS
Po dotarciu na wyspę Króla Jerzego nastąpi wyokrętowanie i lot powrotny do Punta Arenas (2.5h). Transfer do
hotelu, czas wolny.

8 DZIEŃ - PUNTA ARENAS (CHILE)
Po śniadaniu wykwaterowanie i zakończenie wyjazdu.
Istnieje również możliwość połączenia rejsu z wyjazdem po Patagonii i Chile. szczegóły w zakładce ATRAKCJE DLA
CHĘTNYCH.

TERMINY I CENY:
TERMIN

CENA

08.02 - 15.02 2023

11065.00 USD
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13.02 - 20.02 2023

11065.00 USD

18.02 - 25.02 2023

11065.00 USD

03.03 - 10.03 2023

12415.00 USD

CENA OBEJMUJE:
rejs w wybranej kabinie
przelot z/na wyspę Króla Jerzego
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 - Punta Arenas - Buenos Aires
(orientacyjna cena biletu lotniczego: 5000 - 6000 PLN), aktualną cenę biletu sprawdzamy po
dokonaniu rezerwacji
ewentualnych noclegów w Buenos Aires i w Punta Arenas
obowiązkowego ubezpieczenia
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 26 PLN/os.
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