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ANTARKTYDA – wycieczka na biały kontynent 
 

Trasa: Buenos Aires – Ushuaia – Cieśnina Drake’a – 
Szetlandy Południowe – Wyspa Decepcion  – Wyspa 
Petermann – Zatoka Paradise Bay – Półwysep Arktyczny – 
Antarktyda  
 
Antarktyda: To do tej pory w gruncie rzeczy niezbadany 
kontynent. Jest to jedyny kontynent, który jest 

stuprocentową anekumeną, czyli obszarem nie zamieszkanym przez człowieka. Mało kto 
zdaje sobie sprawę z tego, że Antarktyda jest prawie dwa razy większa od Australii! Około 
98% Antarktydy pokrywa polarna czapa lodowa o średniej grubości 1,9 km. Kontynent ten 
zachwyca każdego, a jego fauna i flora jest iście niepowtarzalna. Podczas wyprawy 
spotkamy na swojej drodze wieloryby, wiele gatunków pingwinów, fok oraz ptaków. 
Niezmierzona Antarktyda to miejsce dla prawdziwych podróżników.  
 

Statek ekspedycyjny USHUAIA 

Oryginalnie zbudowana dla amerykańskiej agencji NOAA, jednostka polarna USHUAIA jest 
bardzo dobrze wyposażona, zapewnia dużo miejsca na pokładzie oraz politykę otwartego 
mostu kapitańskiego. 
Statek zabiera jednorazowo na swój pokład nie więcej niż 90 pasażerów. Co rzadkie 
przy tego typu rejsach, statek zapewnia pełny zestaw nadmuchiwanych lądowisk 
(zodiaków), przeznaczonych do schodzenia na ląd i do eksploracji arktycznych terenów. 
Pomieszczenia ogólnodostępne obejmują dużą jadalnię, salę wykładową z nowoczesnym 
sprzętem multimedialnym, bar i dobrze zaopatrzoną biblioteką. Na statku jest również 
szatnia i mała izba chorych. 
Kapitan, oficerowie i załoga statku mają duże doświadczenie w nawigacji na Antarktydzie i 
wielbią naturę. Dodatkowo zapewniamy wyspecjalizowany zespół międzynarodowych 
liderów ekspedycji i wykładowców, wszystkich niezwykle kompetentnych, entuzjastycznych, 
pomocnych i zaangażowanych w ochronę środowiska. 
Szefowie kuchni statku  USHUAIA przygotowują dla Państwa wyśmienitą kuchnię, w tym 
wiele lokalnych specjałów. 

Kabina typu Standard Twin:  2-osobowa kabina z łóżkiem piętrowym, małym oknem i pół 
prywatną łazienką (jedna łazienka z prysznicem na dwie sąsiadujące ze sobą kabiny) 

Kabina typu Standard Plus Twin: 2-osobowa kabina z dwoma pojedynczymi łóżkami, 
małym oknem i prywatną łazienką z prysznicem 

 
      

Termin:  23.03 – 07.04.2021r.    
   
Cena:  
11.740 zł + 8200 USD (zakwaterowanie w kabinie typu Standard Twin) 
11.740 zł + 9860 USD (zakwaterowanie w kabinie typu Standard Plus Twin)  
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PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa – Buenos Aires (-/-/-) 
Wylot z Warszawy, przelot do Buenos Aires. Posiłki na pokładzie samolotów.  
  
Dzień 2 Buenos Aires (-/-/-) 
Przylot do Buenos Aires. Transfer do hotelu, czas wolny na odpoczynek po podróży. Dla 
chętnych zwiedzanie miasta: Plaza de Mayo i San Telmo, katedra, Recoleta - jedno z 
najbardziej luksusowych miejsc w mieście, zabytkowy cmentarz i katedra (Cmentarz 
Recoleta i Kościół del Pilar). Nocleg w hotelu w Buenos Aires. 
  
Dzień 3 Ushuaia (S/-/-) 
Po śniadaniu transfer na lotnisko i przelot do Ushuaia. Po przylocie przejazd do hotelu, 
zakwaterowanie. Po południu spacer po centrum miasta: dzielnica Mission, gdzie swoją 
siedzibę założyli pierwsi osadnicy tych terenów, dzielnice Brown i Solier - z przykładami 
architektury początku XX wieku. Nocleg w hotelu w Ushuaia. 
 
Dzień 4 Ushuaia – rejs na Antarktydę (S/-/K) 
Śniadanie w hotelu,  następnie przejazd do portu, skąd wypłyniemy do odległej i nieznanej 
krainy śniegu i lodu. Zakwaterowanie na statku, rejs wzdłuż słynnego kanału Beagle i 
malowniczego przejścia Mackinlay Pass. 
 
Dzień 5 Cieśnina Drake’a (S/L/K) 
Rejs w kierunku sławnej Ciśniny Drake’a. Położona między Ziemią Ognistą, a zachodnią 
Antarktydą cieśnina, łączy Ocean Atlantycki z Oceanem Spokojnym. Została nazwana na 
cześć słynnego badacza, Francisca Drake, który wypłynął na te wody w 1578 roku. Drake 
Passage oznacza również północną granicę dla wielu ptaków morskich Antarktyki. Podczas 
żeglugi wyspecjalizowani wykładowcy będą pomagać w identyfikacji niesamowitej 
różnorodności ptaków morskich, wielorybów i fok. Po drodze pierwsze obserwacje 
wielorybów. 
  
Dzień 6 Szetlandy Południowe (S/L/K) 
Dalszy rejs w kierunku niezbadanej Antarktydy. Tego dnia dotrzemy do Szetlandów 
Południowych - grupy dwudziestu wysp i wysepek, które po raz pierwszy zostały odkryte w 
lutym 1819 roku przez kapitana Williama Smitha. To właśnie tutaj, przy odrobinie szczęścia, 
podczas zejścia na ląd czeka nas pierwsze spotkanie z uroczymi pingwinami i fokami, w tym 
z krabojadem foczym, weddelką antarktyczną, pingwinem arktycznym oraz pingwinem 
białookim.  
 
Dzień 7-10 Antarktyda (S/L/K) 
Kontynuacja rejsu po mroźnej Antarktydzie. Po drodze wyspa King George – największa 
wyspa na Szetlandach Południowych, na której będziemy mogli spotkać pingwiny Adélie i 
Chinstrap, Mewy Kelp, kormorany błękitnookie, rybitwy antarktyczne oraz petrele olbrzymie. 
Następnie postój na wyspie Livingstone, która jest najlepszym miejsce do obserwacji 
pingwinów arktycznych oraz pingwinów białobrewich. Dalsza żegluga przez wąskie cieśniny 
na obszarze Szetlandów Południowych. Po drodze wyspa Decepcion, gdzie znajduje się 
licząca ponad 10 tysięcy osobników kolonia pingwinów. Co ciekawe, wyspa Decepcion jest 
tak naprawdę zalanym przez morze kraterem wulkanu, znajdują się tutaj liczne gorące 
źródła. Następnie przepłyniemy wzdłuż lodowych ścian bajkowej cieśniny Gerlache oraz 
pokonamy wąski kanał Lemaire, który został okrzyknięty jednym z najbardziej malowniczych 
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miejsc na całym świecie. Jego wysokie, pionowe klify zachwycą z pewnością każdego. Tutaj 
czeka nas nutka zgrozy i niepewności, ponieważ będzie towarzyszyło nam złudzenie, że 
przez ów kanał nie da się w ogóle przepłynąć. Następnie ekspedycja zatoki Paradise Bay, 
która słynie z ogromnej liczby gór lodowych.  
  
Dzień 11-12 Antarktyda (S/L/K) 
Rejs powrotny w kierunku Cieśniny Drakea i dalej w kierunku stałego lądu. Ostanie chwile na 
obcowanie z niepowtarzalną fauną i florą Antarktydy, podziwianie jej majestatycznych 
krajobrazów oraz wypatrywanie gór lodowych, ptaków, fok, pingwinów i wielorybów. 
 
Dzień 13 Ushuaia (S/-/-) 
Rejs powrotny w kierunku Ushuaia. Po dopłynięciu do portu zaokrętowanie i 
wykwaterowanie ze statku. Transfer do hotelu. Czas wolny na samodzielną eksplorację 
miasta, zakup pamiątek i odpoczynek. Nocleg w Ushuaia. 
  
Dzień 14 Ushuaia – Buenos Aires (S-/-) 
Po śniadaniu transfer na lotnisko i przelot do Buenos Aires. Jeśli czas pozwoli, dla chętnych 
zwiedzanie Buenos: Różowy Dom - niedostępny w czasach dyktatury pałac prezydencki, La 
Boca - kolorowa dzielnica, gdzie narodziły się tango i piłka nożna, klub sportowy Diego 
Maradony. Nocleg w Buenos Aires. 
  
Dzień 15 Buenos Aires – Warszawa (S-/-) 
Po śniadaniu transfer na lotnisko i wylot do Polski. Posiłki na pokładzie samolotów. 
 
Dzień 16 Warszawa (-/-/-) 
Przylot do Warszawy. 
   
Cena obejmuje:  

 przelot na trasie: Warszawa/ Ushuaia /Warszawa, 
 10-dniowy (9 noclegów) arktyczny rejs statkiem ekspedycyjnym USHUAIA na trasie 

Ushuaia - Półwysep Antarktyczny - Ushuaia 
 zakwaterowanie na statku w wybranej kabinie 
 2 noclegi w Buenos Aires i 2 noclegi w Ushuaia w hotelach 3* (dopłata do pokoju 1-

os. 215 USD) 
 wyżywienie wg programu (13 śniadań, 8 obiadów, 9 kolacji) 
 podczas rejsu na Antarktydę kawa, herbata i kakao dostępne przez całą dobę 
 zejścia na ląd i wycieczki specjalnymi pontonami badawczymi Zodiak 
 transfery i przejazdy podczas realizacji programu 
 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem 
 podczas rejsu parę wodoodpornych butów ekspedycyjnych 
 pilota / tłumacza ze strony B.P. Łachmański Travel 
 profesjonalne wykłady prowadzone przez załogę statku 
 opłaty wjazdowe do Argentyny i na Antarktydę oraz lokalne podatki i opłaty rządowe 
 opłatę wylotową z Argentyny 
 ubezpieczenie KL i NNW w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 31.   
  
Cena nie obejmuje: napojów do obiadów i kolacji, wydatków osobistych, składki na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł/os. 
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UWAGA - Kalkulacja dla grupy min. 06 osób płacących. Kolejność zwiedzania może się 
zmienić. Program może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego 
uzgodnienia. Realizacja programu uzależniona jest w dużej mierze od warunków 
atmosferycznych. Ostateczną decyzję o przebiegu rejsu podejmuje kapitan statku w 
zależności od panujących warunków pogodowych, mając na uwadze bezpieczeństwo 
pasażerów. Dostępność kabin potwierdzamy po dokonaniu wstępnej rezerwacji. 
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