
Континент Антарктида Класика. Світ айсбергів і пінгвінів на судні "Сі Спіріт" 
 
08.12.2019, 18.12.2019, 26.01.2020, 15.02.2020 
12 днів – 10495 доларів  
 
Ушуайя – судно "Сі Спіріт" – Протока Дрейка – Антарктида – Південні Шетландські острови – Протока 
Дрейка – Ушуайя 
 
У вартість входить 
Розміщення в готелі Arakur Resort and Spa; у перший день 

програми (1 ніч, сніданок включений) 
Групові трансфери; аеропорт-готель в Ушуайї (Аргентина) за 
день до посадки на судно; готель-судно в день посадки на 

судно і судно-аеропорт в день висадки з судна 
Розміщення на судні; у каюті обраної категорії 
Харчування; повний пансіон (кава, чай, какао на coffee station - 

24 години); вітальний і прощальний коктейль на борту судна 
Послуги за програмою; 
Усі портові збори. 

У вартість не входить 
Міжнародний авіапереліт; Київ – Париж - Буенос-Айрес – 

Париж - Київ (від 1250 доларів США з 1 людини) 
Внутрішній рейс; Буенос-Айрес – Ушуайя – Буенос-Айрес (від 
350 доларів США з 1 людини) 

Віза; за необхідності 
Медична страховка, що включає евакуацію і репатріацію; 
покриття не менее 150.000 USD 

Особисті витрати; бар, зв'язок, пральня 
Чайові стюардам та іншому персоналу на судні; на ваш 
розсуд. 

 
День 1 Ушуайя 
Приліт в Ушуайю. Трансфер у готель. 
 
День 2 Ушуайя – посадка на судно "Сі Спіріт" (круїз) 
Сніданок. У другій половині дня посадка на експедиційне судно "Сі Спіріт". Подорож до Антарктиди. 
 
День 3-4 Протока Дрейка (круїз) 
Знайомство з експедиційним судном. 
 
День 5-9 Антарктида – Південні Шетландські острови (круїз) 
Дослідження Шостого континенту – Антарктиди і Шетландських островів. 
У разі сприятливих умов, ми плануємо відвідати такі місця: Бухта Неко. Бухта Парадайз – «антарктичний 
рай». Знайомство з пінгвінами на острові Кувервілль.  
Огляд величних скель острова Бут і мису Ренард. Прогулянка на експедиційних човнах Зодіак по океану 
серед статичних айсбергів у бухті Плено.  
Як Вам ідея полярного купання? Так-так, буде і це! Полярний каякінг.  
 
День 10-11 Протока Дрейка (круїз) 
Подорож назад на північ, через води протоки Дрейка до Аргентини.  
 
День 12 Судно "Сі Спіріт" – Ушуайя – Київ 
Сніданок на борту експедиційного судна "Сі Спіріт". Прибуття в порт. Трансфер в аеропорт Ушуайї.  
 
Додаткова інформація 
 
Послуги за програмою: 
– Усі заплановані висадки на експедиційних човнах Зодіак та екскурсії (залежать від погодних та льодових 
умов); 
– Інформаційний супровід круїзу експедиційним лідером і експедиційною командою; 
– Лекції, відео, слайд-шоу і презентації експертів по регіону; 
– Фірмова експедиційна куртка Poseidon Expeditions; 
– Гумові чоботи для висадок на час круїзу; 
– Інформаційний пакет (надається до початку подорожі); 
– Електронний журнал подорожі. 
 
Вартість кемпінгу: 285 USD. 
Кемпінг – ніч у наметі або спальному мішку на березі континенту Антарктида або одного з прилеглих 
антарктичних островів. Кемпінг в Антарктиді, за словами очевидців, дозволяє осягнути загадкову Антарктиду 
глибше і повніше, а також на собі відчути емоції (хоча і в більш комфортних умовах), які переповнювали 
першопрохідців цих суворих місць. 
Для участі в кемпінгу не потрібно попереднього досвіду. Достатньо лише бути старше 18 років, мати добру 
фізичну форму і бажання пережити неймовірні відчуття в Антарктиді. Необхідне для кемпінгу спорядження 
(намети, спальні мішки) входять у вартість опції. Кількість місць обмежена – всього 30 учасників в одному 
круїзі. Замовляйте просто зараз і проведіть незабутню ніч на березі континенту Антарктида!  
Фотографія – безкоштовно! У всіх наших круїзах бере участь досвідчений фотограф. Він завжди готовий 
поділитися своїми знаннями – як на борту судна під час фото-презентацій і лекцій, так і в процесі 
фотографування під час висадок. 
Якщо Ви тільки починаєте знайомитися зі світом фотографії – не турбуйтеся. Брати участь у наших 
фототурах можуть як просунуті фотографи, так і новачки. Ви опануєте ключові принципи фотографії в 
унікальному оточенні, з можливістю отримати відповіді на свої питання від кращих фотографів. 



 
Вартість каякінга:  
795 USD у круїзах Континент Антарктида і Південне полярне коло 
895 USD у круїзах з відвідуванням Південної Георгії і Фолклендів. 
За словами наших каякерів, у перші ж хвилини вони усвідомили, що не відчували подібних емоцій від 
каякінгу в жодному іншому місці планети. Кришталево чисті води несуть каяк у чарівному співзвуччі – плескіт 
води, звук крапель, що падають з тимчасово бездіяльних весел, і тріск багатовікових товщ льоду. Повз Вас 
пропливають кити і блискучі айсберги. Грандіозність і пишність панорами ніби зменшують Ваші власні 
розміри, і саме в цю мить Ви як ніколи зможете відчути себе крихітною частинкою величезного Всесвіту. 
Для участі в полярному каякінгу необхідний досвід і знання англійської мови. Кількість місць обмежена: 16 
каякерів в Антарктиці і 8 в Арктиці. Тому цю опцію рекомендується бронювати заздалегідь. 
 
Умови оплати: 
При бронюванні оплачується депозит у розмірі 20% від вартості круїзу. Фінальна оплата повинна бути 
проведена не пізніше, ніж за 90 днів до початку круїзу. 
У разі, якщо бронювання здійснюється менш ніж за 90 днів до круїзу, для підтвердження бронювання 
проводиться повна оплата круїзу. 
У разі затримки оплати оператор має право анулювати бронювання за умовами ануляції, зазначеними в 
цьому додатку. 
Умови ануляції: 
При ануляції більш ніж за 120 днів до початку круїзу – списується 750 USD з кожного учасника круїзу. 
При ануляції в період 120-91 днів до початку круїзу – 20% від загальної вартості круїзу. 
При ануляції за 90 і менше днів до початку круїзу – списується повна вартість круїзу. 


