AVENTURA ANTÁRTIDA
Explorando a Península Antártida: O ciclo de vida e o som do silêncio

12 dias - 11 noites
A Aventura Antártida é uma viagem à Península, em que nos emocionaremos com costumes
fundamentais da Antártida: o ciclo de vida e o som do silêncio. Durante o verão e a primavera
austral, o sol permanece por mais tempo e os dias são mais longos; a neve derrete e há
abundância de fauna. O ciclo natural da vida nos garante que todas as expedições sejam
diferentes.
O silêncio antártico é tão absoluto que as interrupções produzidas pela mesma natureza se
transformam em verdadeiras lembranças: desde pingüins que lutam por alimento, a ruptura de
uma geleira que desprende seus impressionantes pedaços de gelo em Puerto Neko ou na Baía
Paraíso. O som que produzimos ao nos deslocar, movendo nossos braços de cima pra baixo e
com impulsionando nossas pernas para frente, nos inclinando sobre os esquis para cruzar o
campo, interrompem o profundo e misterioso silêncio destas terras.
12 dias.
Várias saídas.
Saída e destino: Ushuaia, Argentina
Embarque e desembarque: Ushuaia
Expedição Barco Aventura

Ushuaia, na Ilha da Terra do Fogo.
Ushuaia, a cidade mais austral do mundo, nos recebe com sua imagem pitoresca e sua imponente vista ao
Canal de Beagle e suas excelentes propostas gastronômicas. Dormiremos em Ushuaia.

Começando nossa viagem à Antártida
Antes de embarcar, poderemos fazer uma visita por nossa conta à cidade de Ushuaia. Entre as excursões,
aconselhamos percorrer o Parque Nacional Tierra del Fuego, para chegar até a Baía Lapataia. Começaremos
nossa viagem de expedição em navios quebra-gelo, que atravessarão as águas do Canal de Beagle, em
direção à turbulenta Passagem de Drake.
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Atravessando a Passagem de Drake
Durante a travessia da Passagem de Drake, aproveitaremos para observar a biologia, o hábitat e o
comportamento do Pingüim Imperador. Nosso fotógrafo nos orientará sobre as condições de luz especiais
que encontraremos durante a visita à colônia dos pingüins.
A Passagem de Drake, também chamada de Mar de Hoces, separa a América do Sul do Continente Branco e
se encontra entre o Cabo de Hornos (Chile) e as Ilhas Shetland do Sul (Antártida), comunicando o Oceano
Pacífico ao oeste com o Mar de Scotia ao leste.

Aventura na Península Antártica
Nosso objetivo será explorar a zona com duas saídas em embarcações Zodiac por dia. Abriremos caminho
por grandes icebergs e subiremos em um cerro íngreme para contemplar o visual de uma linda paisagem
gelada.
Durante o verão e a primavera austral, os dias são mais longos, o sol derrete a neve e o gelo com maior
intensidade; nessas estações, há abundância de fauna e podem-se observar pintinhos saindo da casca e
ganhando plumas, e cardumes de baleias saltando em baías profundas, vendo icebergs que se desprendem
agitando aos camarões antárticos, o manjar do lugar. O ciclo natural da vida nos dá a garantia de que todas
as expedições sejam sempre diferentes, oferecendo sempre surpresas em cada viagem.
Na Antártida, o silêncio é tão absoluto que as interrupções se convertem em lembranças inesquecíveis.
Ruidosos pingüins que disputam valiosos cascalhos, o estrondo e o rompimento de uma geleira que
desprende seus pedaços de gelo em Puerto Neko ou na Baía Paraíso. Depois temos o som de nossa
respiração, à medida que nossos braços se movem de cima pra baixo e nossas pernas são impulsionadas pra
frente, e nos inclinamos sobre os esquis para cruzar o campo. À medida que nos dirigimos desde a ilha para
a baía durante quatro dias na Península, a Equipe de Expedição nos oferecerá oportunidades para provar a
resistência dos convidados e despertar a curiosidade.

Regresso através da Passagem de Drake até Ushuaia
Regressaremos pela Passagem de Drake até Ushuaia, depois de ter percorrido o trajeto dos grandes
aventureiros antárticos. Assim como fizeram Cook, Ross, Scott e Shackleton, teremos observado desde os
mesmos esquis e estaremos maravilhados ante as mesmas paisagens vastas. E aqui, assim como eles,
entenderemos o eterno encanto da Antártida.
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