REJS NA ANTARKTYDĘ Z POLSKIM PILOTEM

Kraj: Antarktyda, Argentyna
Liczba dni: 17
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/336/
Podczas tego rejsu na Antarktydę będziecie pływać kajakami, wejdziecie na górę Jabet Peak i przenocujecie w
namiocie na Białym Lądzie. Zawitacie do Paradise Bay - rajskiej zatoki w polarnym wydaniu, oraz w brytyjskiej
stacji badawczej. Spotkacie pingwiny Adelie i maskowe, humbaki i inne wieloryby, lamparty morskie i wiele innych
mieszkańców półwyspu Antarktycznego i okolicznych wysp. To wszystko w towarzystwie polskiego pilota.
Ze względu na specyﬁkę wyjazdu zalecamy rezerwację z dużym wyprzedzeniem.

PROGRAM WYPRAWY:
1 DZIEŃ - WYLOT
Spotykamy się z pilotem wyprawy na lotnisku Chopina w Warszawie. Wylot do Argentyny.

2 DZIEŃ - PRZYLOT DO USHUAIA
Przylot do miejscowości Ushuaia, która uznawana jest za najdalej wysunięte na południe miasto na świecie.
Zakwaterowanie w hotelu. Czas wolny na odpoczynek po locie i aklimatyzację.

3 DZIEŃ - USHUAIA: ZAOKRĘTOWANIE
Po śniadaniu w hotelu wybierzemy się na spacer po Ushuaia.
Po południu zakwaterujemy się na statku i rozpoczniemy rejs od przepłynięcia wzdłuż słynnego kanału Beagle.

4-5 DZIEŃ - NA MORZU: CIEŚNINA DRAKE'A
Spędzimy dwa dni na rejsie przez Cieśninę Drake'a. Przekroczymy strefę konwergencji arktycznej – czyli miejsce, w
którym zimne antarktyczne wody stykają się z cieplejszymi wodami morskimi z północy. W tej okolicy zobaczyć
możemy różne gatunki albatrosów, gołębie przylądkowe, fulmarusy oraz inne ptaki morskie. W pobliżu
Południowych Szetlandów ukażą się nam pierwsze góry lodowe. Będzie możliwość uczestniczenia w wykładach
prowadzonych przez załogę statku.

6-12 DZIEŃ - ANTARKTYDA: KAJAKI, KEMPING, WYCIECZKI ZODIAKAMI
Płyniemy w kierunku Półwyspu Antarktycznego. Statek mija takie punkty jak Wyspy Melchiora, Brabant, czy Anvers,
Kanał Schollaert'a. Dopływamy do Kanału Neumayer'a, skąd skierujemy się do jednego z głównych punktów naszej
ekspedycji. Chroniony obszar wód wokół Wyspy Wiencke stanie się miejscem dla atrakcji zawartych w programie
rejsu. Do doskonałe miejsce do spacerów w rakietach śnieżnych, wycieczek na Zodiakach, czy kajakach.
Zainteresowani wspinaczką mają możliwość zdobyć szczyt Jabet Peak (540m).
W tych dniach odwiedzimy 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 będziemy także lampartów morskich, fok krabojadów oraz wielorybów.
Przy sprzyjających warunkach przepłyniemy Kanał Lemaire i dotrzemy do Wysp Booth, Pleneau i Petermann'a,
gdzie znaleźć możemy pingwiny Adeli oraz kormorany niebieskookie. W tej okolicy istnieje także szansa spotkania
ﬁnwali, humbaków i wielorybów karłowatych.
W porcie Neko postawimy stopę na kontynencie antarktycznym. Przy odpowiednich warynkach pogodowych
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odbędziemy wycieczki na Zodiakach, kajakach oraz wejdziemy na wyższe partie lodowca. Ostatni nocleg
w tej okolicy spędzimy w porcie Neko lub w pobliżu Rajskiej Zatoki, gdzie będzie możliwość noclegu pod
namiotem na lądzie! (Wymienione wycieczki i aktywności są w cenie rejsu. Oczywiście nie ma obowiązku w
uczestniczenia w nich.)
Następnego poranka wypływamy w kierunku Wysp Melchiora, a następnie kierujemy się do Cieśniny Drake'a.

13-14 DZIEŃ - NA MORZU: CIEŚNINA DRAKE'A
Na morzu - w drodze na północ ponownie napotkamy niezliczone ilości ptaków podczas przeprawy Cieśniną
Drake'a.

15 DZIEŃ - USHUAIA: WYOKRĘTOWANIE
Przypłynięcie do Ushuaia i wyokrętowanie. Nocleg w hotelu w Ushuaia i czas na podsumowanie rejsu.

16-17 DZIEŃ - POWRÓT
Wykwaterowanie, transfer na lotnisko i lot powrotny do Polski.
Przylot na lotnisko Chopina w Warszawie dzień później. Pożegnanie z grupą na lotnisku. Zakończenie wyprawy.

TERMINY I CENY:
TERMIN

CENA

23.11 - 09.12 2023

8950.00 PLN + 9250.00 EUR

CENA OBEJMUJE:
TRANSPORT:
bilety lotnicze na trasie: Warszawa-Ushuaia-Warszawa
transfer z/na lotniska w Argentynie
transport łodziami Zodiac podczas wycieczek
ZAKWATEROWANIE:
zakwaterowanie na statku w kabinie 4-os. (możliwość zakwaterowania w kabinie 2-os. za dopłatą,
cenę potwierdzamy po sprawdzeniu dostępności)
2 noclegi w hotelu 3 lub 4* w Ushuaia (pokoje 2-osobowe)
WYŻYWIENIE:
śniadanie w hotelu w Ushuaia
śniadania, obiady, kolacje podczas rejsu
herbata, kawa i przekąski podczas trwania rejsu, pozostałe napoje dodatkowo płatne
PILOT/ PRZEWODNIK:
opieka polskojęzycznego pilota
anglojęzyczny Zespół Ekspedycyjny, który organizuje zajęcia na pokładzie i po zejściu na ląd
WYCIECZKI:
wycieczki Zodiakami - specjalnymi pontonami
kemping - nocleg w namiocie na płw.Antarktycznym
wycieczka kajakami
warsztaty fotograﬁczne
wycieczka w rakietach śnieżnych
wypożyczenie butów (specjalne śniegowce)
materiały dydaktyczne
profesjonalne wykłady prowadzone przez wykwaliﬁkowana załogę statku
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POZOSTAŁE:
opłaty portowe, podatki
wypożyczenie obuwia wodoodpornego
dokumentacja zdjęciowa z wyprawy
ubezpieczenie Signal Iduna KL 200 000 EUR i NNW 15000 PLN, bagaż podróżny 1000 PLN
bezpłatne Wi-Fi- na pokładzie. Należy pamiętać, że w odległych obszarach, do których podróżujemy,
jest bardzo ograniczony sygnał Wi-Fi i zasięgu telefonu.
zestaw Kiribati Club

CENA NIE OBEJMUJE:
pozostałego wyżywienia na lądzie
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy: 26 PLN/os.
zwyczajowych napiwków dla załogi statku
wydatków własnych, alkoholi itp.
dopłaty do kabiny dwuosobowej
dodatkowych atrakcji
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