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Grand Tour Antártida 2019 
 

De 24 de fevereiro a 9 de março de 2019 
 

Uma expedição única para explorar as impressionantes 
paisagens naturais e a fauna do continente gelado com seus 

pinguins, focas, baleias e aves marinhas.  
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Grand Tour Antártida 2019 
 

De 24 de fevereiro a 9 de março de 2019 

 
 

 
O primeiro Grand Tour de 2019 vai ser superespecial.  
A bordo do Silver Cloud Expedition vamos navegar por 10 dias 
de Ushuaia, no extremo sul da Argentina, até a Antártida.  
 
O cruzeiro de luxo da Silver Seas atravessa a Passagem de 
Drake, uma aventura obrigatória para qualquer explorador, e 
chega à Península Antártica, com sua rica fauna polar de aves 
marinhas, focas e baleias.  
 
Oportunidade de conferir todo o cenário polar do continente 
gelado com o acompanhamento integral de Beto Conte desde 
Porto Alegre.  
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Day by Day 
 
24/02/19 – DOMINGO – 1º DIA – POA/SP/SANTIAGO 
 
Embarque em Porto Alegre no voo LATAM 3502 às 10h40 com 
chegada a Guarulhos às 12h25. 
 
Conexão no voo LA 757 às 13h45 com chegada a Santiago às 
18h10. 
 
Traslado ao hotel. 
 
Acomodação por uma noite em Santiago. 
 
25/02/19 – 2º DIA – SANTIAGO/USHUAIA 
 
Traslado ao aeroporto. 
 
Voo fretado Santiago/Ushuaia fretado pela SilverSea (horário a 
ser definido). 
 
Chegada a Ushuaia. 
 
A 55 graus de latitude sul, Ushuaia está mais próxima do Polo 
Sul do que da fronteira norte da Argentina com a Bolívia. É a 
capital e a base turística da Tierra del Fuego, a ilha no extremo 
sul da Argentina.  
 
Traslado ao porto e embarque no Silver Cloud que zarpa às 
17h: www.silversea.com/pt-br/destinos/cruzeiro-
antartica/ushuaia-a-ushuaia-1906.html  
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26/02/19 – 3º DIA – DRAKE PASSAGE 
 
Começamos nossa navegação pela Passagem de Drake que 
tem uma reputação notória por seus mares turbulentos devido 
aos fortes ventos e afunilamento da passagem.  
 
27/02/19 –  4º DIA  – DRAKE PASSAGE 
 
A Antarctic Convergence, uma fronteira natural onde a água 
polar fria flui para o norte e a água equatorial mais quente se 
move para o sul, está dentro da Passagem de Drake. Quando 
essas duas correntes se encontram, os nutrientes são 
empurrados para a superfície, muitas vezes atraindo uma 
multidão de aves marinhas e baleias.  
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28/02/19 – 5º DIA – ANTARCTIC SOUND 
 
O Antarctic Sound é um trecho de água que leva o nome do 
primeiro navio que atravessou em 1902 esse canal entre o 
estreito de Bransfield e o mar de Weddell. 
 
A embarcação afundou e a tripulação e os cientistas tiveram 
que passar algum tempo nesta área antes que pudessem ser 
resgatados.  
Visitaremos os locais relacionados com essa história - como a 
Hope Bay ou Paulet Island. Uma área com rica fauna, com 
gaivotas e pinguins da espécie Adelie e Gentoo, que ai se 
reproduzem. 
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01/03/19 – 6º DIA – ANTARCTIC PENINSULA  
 
Chegamos finalmente no continente gelado. Remota e 
sobrenatural, a Antártida é irresistível por suas espetaculares 
esculturas de iceberg e geleiras, e pela possibilidade de 
observar de perto mamíferos marinhos e os simpáticos 
pinguins.  
 

 
 

02/03/19 – 7º DIA – ANTARCTIC PENINSULA  

A Península Antártica - a península principal mais próxima da 
América do Sul - tem uma história humana de quase 200 anos, 
com exploradores, caçadores, baleeiros e cientistas que vieram 
para pesquisar e, eventualmente visitantes intrépidos vindos 
para desfrutar deste deserto intocado e remoto. 
 
  



 

 

Roteiro de Viagem organizado por Trip & Travel Agência de Viagens 
Quintino Bocaiuva, 267 | Porto Alegre | RS |  (51) 4001-3000 | www.triptravel.com.br 

7 

03/03/19 – 8º DIA – ANTARCTIC PENINSULA  
 
Como estamos em pleno verão no Hemisfério Sul teremos 
muitas oportunidades de observar a fauna local pois a maioria 
das espécies está procurando alimento. Baleias, pinguins, 
focas leopardo, caranguejeiras e de Weddell, elefantes 
marinhos, albatrozes, petréis e orcas dividem o espaço em 
busca de alimento. Neste deserto de gelo, não estaremos 
sozinhos. 
 

  
 
 
04/03/19 – 9º DIA –  
ANTARCTICA SOUTH SHETLAND ISLANDS 
 
As nove ilhas que compões o arquipélago South Shetlands, 
770 quilômetros ao sul do Cabo Horn, estão separadas da 
Península Antártica pelo Estreito de Bransfield. A região foi a 
primeira a ser explorada por caçadores no início do século XIX 
e, devido à sua proximidade com a América do Sul, é a mais 
visitada por cientistas e turistas. Os pinguins da espécie 
Chinstrap, Adelie, Gentoo e Macaroni se reproduzem aqui. 
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05/03/19 – 10º DIA – DRAKE PASSAGE 
 
Mais um dia de navegação pela Passagem de Drake, que 
separa a Antártida do extremo sul da América. Ao longo do dia 
teremos a companhia de albatrozes e outras aves que 
deslizam nas correntes de ar ao lado e na esteira do navio. 
 

 

 
06/03/19 – 11º DIA – DRAKE PASSAGE 
 
Após dez dias na natureza selvagem e intocada da Antártida 
nos direcionamos de volta à Terra do Fogo. 
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07/03/19 – 12º DIA – USHUAIA/SANTIAGO 
 
Nossa expedição chega ao fim com o desembarque às 8h em 
Ushuaia. 
 
Traslado ao aeroporto e voo Ushuaia/Santiago fretado pela 
SilverSea (horário a ser definido). 
 
Traslado do aeroporto ao hotel. 
 
2 noites em Santiago. 
 
08/03/19 – 13º DIA – SANTIAGO 
 
Visita ao centro histórico de Santiago. 
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09/03/19 – SABADO – 14º DIA –  
SANTIAGO/PORTO ALEGRE 
 
Traslado ao aeroporto e voo ao Brasil. 
 
Embarque no voo LATAM 745 às 15h55 com chegada a Porto 
Alegre às 19h05. 
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VALORES por PESSOA 
 

Parte aérea  

Voo  
PORTO ALEGRE/SANTIAGO/PORTO 
ALEGRE 

Tarifa a partir de  
USD 500 + taxas  

 
Forma de pagamento: 
Entrada de USD 100 + taxas. Saldo em 10x sem juros no cartão. 
 

Parte terrestre e marítima 
Valores por pessoa compartilhando apto/cabine de 2 pessoas: 
 

 
 

CAT. VISTA 

Número de cabines 1 ÚLTIMA DISPONÍVEL 

Valor por pessoa  USD 11.600 

Suplemento para apto individual USD 8.640 

 
Forma de Pagamento: 
Sinal de USD 500 + saldo em  6x. 
(valor convertido a R$ ao câmbio do dia do pagamento).  
 
SERVIÇOS INCLUÍDOS  
 

 3 noites de acomodação em Santiago em hotel 4* 
 Traslados em Santiago e em Ushuaia 
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 Passeio de meio-dia em Santiago 

 Voo fretado Santiago/Ushuaia/Santiago 
 10 noites de acomodação de cruzeiro de luxo; 

 Refeições completas a bordo: café da manhã, almoço e 
jantar 

 Bebidas inclusas 

 Atendimento personalizado 
 Palestras por especialistas 
 Excursões com guias especializados 

 
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS  
 

 Seguro de assistência em viagem e bagagem; 

 Despesas de carácter pessoal; 
 Refeições não mencionadas no roteiro; 

 Serviços e Passeios não mencionados no roteiro 
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Regras de cancelamento  
 
1) Parte Terrestre: 
 
 * Cancelamentos até de 280 dias antes do embarque   
    sem cobrança de taxa de cancelamento 
 
* Cancelamentos entre 279 e 190 dias antes do embarque   
    taxa de cancelamento de US$ 300,00 por pessoa. 
 
* Cancelamentos entre 189 e 130 dias antes do embarque   
    taxa de cancelamento de US$ 500,00 por pessoa. 
 
* Cancelamentos entre 129 e 100 dias antes do embarque   
    taxa de cancelamento de US$ 750,00 por pessoa.  
 
* Cancelamentos entre 99 e 70 dias antes do embarque   
    taxa de cancelamento de 80% do valor total do programa 
 
* Cancelamentos a partir de 69 dias antes do embarque  taxa 
de cancelamento de 100% sobre o valor total do programa 
 
2) Parte Aérea: 

Antes da emissão do bilhete, taxa de cancelamento de 
bloqueio de U$ 100; 
Após a emissão do bilhete taxa de cancelamento de U$ 200; 
Após a emissão do bilhete taxa de alteração de U$ 100 + 
diferença tarifária se houver. 
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INFORMAÇÕES E RESERVAS 

 
Moinhos de Vento 
Quintino Bocaiuva, 267 
(51) 4001-3000 
moinhos@stb.com.br 

Paseo Zona Sul 
Wenceslau Escobar, 1823 – Lj 33 
(51) 3516-1006 
zonasul@stb.com.br 

 
Viva Open Mall 
Nilo Peçanha, 3228 – Lj 18 
(51) 3516-1001 
poaviva@stb.com.br 

 
ATL House PUCRS 
Ipiranga, 6681 – Prédio 16 
(51) 2111-7390 / 7386 
pucrs@stb.com.br  

 
 

 

 

CONFIRA OS DEMAIS GRAND TOURS 2019 NO SITE: 
 www.triptravel.com.br 

 
 

ACOMPANHE ROTEIROS ANTERIORES NO BLOG: 
www.betonomundo.wordpress.com 

 


