EXPEDICE ANTARKTIDA
„Plavba do ledového a sněhového království“
termín: 1. – 16. 1. 2020 – 16 dní

Proč se vydat zrovna do Antarktidy? Protože na světě neexistuje žádné jiné podobné místo jako je Antarktida. Kontinent,
který nepatří žádnému státu. Ledové království prozatím nezasažené lidskou civilizací, kde si budete připadat jako na jiné
planetě. Místo, kde se zvířecí obyvatelé člověka nebojí.
Vydejte se s námi na expedici a zažijte 11 ti denní plavbu z argentinského města Ushuaia. Účastněte se povídání, přednášek,
promítání, vyloďování na antarktickou pevninu ve člunech Zodiac, pozorování ptáků, tučňáků, velryb a lachtanů ze břehu i
z paluby lodi. Na kajaku připlujte k obřím krám, v noci poslouchejte antarktické ticho ze stanu při kempování nebo se
projděte ve sněžnicích na místa, kam byste se normálně nedostali. Pozorujte úžasnou krajinu, ledové kry a ledovce, faunu i
flóru. Užijte si dlouhé lednové polární noci.
Vybrali jsme pro vás komfortní ledoborec s vysoce kvalifikovanou posádkou a expedičním týmem. Spát budete ve
dvoulůžkových kabinách se sociálním zařízením na pokojích. Po celou dobu plavby se o vás bude starat vedoucí expedice a
jeho instruktoři a k dispozici vám bude samozřejmě i český průvodce. Zájezd se koná v lednovém termínu, což je nejvyšší
sezóna, ale také nejlepší podmínky pro pozorování (dlouhé dny, teplejší počasí, tučňáci přivádějí mláďata na svět).
CENĚ ZÁJEZDU ZAHRNUTO: letenka Praha – Buenos Aires – Praha s přestupem, letenka Buenos Aires – Ushuaia – Buenos Aires, 4x ubytování ve
dvoulůžkových pokojích se snídaní – hotel ***** (2x v Buenos Aires, 2x Ushuaia), 11 denní expedice do Antarktidy – plavba přes Drakeův průliv do
Antarktidy na lodi s ubytováním a plnou penzí + káva + čaj – ubytování ve dvoulůžkových kabinách se sociálním zařízením a oknem, program během
plavby (přednášky, vylodění na pevninu, treky po pevnině, pozorování přírody), všechna vylodění na pevninu v gumových člunech Zodiac (vylodění na
pevninu je závisle na počasí, o bezpečném vylodění rozhoduje kapitán lodi), gumové holínky na palubě nebo sněžnice na pevnině, veškerá doprava dle
programu (taxi, minibusy),trek pod ledovec Mortial s průvodcem, večeře v Buenos Aires s argentinským steakem a sklenkou vína Malbec, vstupenka na
Tango Porteno, český průvodce po dobu v Argentině a po dobu plavby (není přítomen při letu z/do Evropy), před odletová informační schůzka
v Karlových Varech nebo ve Svatobořicích - Mistříně u Kyjova – uskuteční se v září (termíny schůzek budou upřesněny), pojištění CK proti úpadku
V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZAHRNUTO: cestovní pojištění, stravování mimo program, konzumace nápojů během plavby, fakultativní výlety v Antarktidě
mimo program – kayaking 495 USD, camping na antarktickém kontinentě – 210 USD (tyto aktivity se objednávají přímo na lodi a jsou závislé na počasí,
příplatek za jednolůžkový pokoj/kabinu 6.800 USD
Cena: Cena zájezdu platí za jednu osobu při obsazení dvoulůžkového pokoje. Sleva na třílůžkovou kabinu (palanda + 1 postel) 15.000,- Kč/osoba, sleva
na čtyřlůžkový 30.000,- Kč/os. (2 palandy).Prosím vezměte na vědomí, že termín odjezdu lodi z Ushuaia se může posunout v závislosti na počasí a
obsazenosti lodi. Loď Ortelius může být nahrazenou lodí stejné kvality a úrovně. Minimální počet klientů pro uskutečnění plavby je 70. Maximální 116.
CK TAM TAM rezervovala pro plavbu 10 míst.
Věk - Na expedici Antarktida „Plavba do království sněhu a ledu“ se mohou přihlásit klienti bez rozdílu věku. Během plavby se budete na palubě
setkávat se spolucestujícími z celého světa. Věk účastníků expedice se pohybuje mezi 30 až 80 lety.
Kouření - Na celé lodi je zakázáno kouřit, vyjma venkovní paluby.
Fyzická kondice - Přesto, že se většina expedice odehrává na palubě lodi, musí být účastník expedice v dobrém zdravotním stavu a být schopen účastnit
se několikahodinových vycházek denně. Pokud by se účastník expedice nechtěl účastnit vycházek po antarktické pevnině, může zůstat na palubě lodi.
Chcete-li se připojit k exkurzi, musíte být schopni sešplhat a vyšplhat po strmém žebříku lodi, dokud nedosáhnete hladiny vody a nenarazíte na čluny
Zodiac nebo na palubu lodi. Personál lodi vám bude při naloďování a vyloďování k dispozici. Při každém dalším naloděné/vylodění vám přijde tato
činnost lehčí. Země může být při vylodění kluzká a kamenitá, stejně tak i dobře namrzlá.

AKTIVITY MIMO PROGRAM

Kayaking - Představte si, že kloužete po povrchu zálivu za přítomnosti ledových ker a ledovců. Naše dobrodružství na kajaku je nejlepší způsob, jak se
spojit a jak soucítit s mořem. Během expedice jsou projížďky na kajacích několikrát pořádány v malých skupinách 10 až 16 osob, ovšem vždy jen za
klidného počasí.

Kempování na Antarktidě - Hledáte aktivitu jak se intimním a osobitým způsobem spojit s antarktickým kontinentem? Kdo může říct, že přespal na
antarktickém kontinentu? Nebo že tu kempoval? Vychutnejte si dobrodružství kempování přes noc a využijte příležitosti vyzkoušet si spát při polární
noci a vychutnejte si a vnímejte ticho - ANTARKTICKÉ TICHO. Kempování je limitováno 30 osobami na noc.

Na sněžnicích s průvodcem - Nový způsob, jak zažít krásu polární krajiny a objevit skryté dutiny a vzdálená údolí. Díky chůzi na sněžnicích po sněhu
můžeme navštívit místa, která jsou pěšky nepřístupná.

itinerář expedice

1. den 1. ledna 2020 Praha – Buenos Aires
odlet z Prahy do Buenos Aires v ranních hodinách s přestupem v Evropě
přílet do Buenos Aires v podvečerních hodinách, vyřízení vstupních a celních formalit na letišti
vyzvednutí zavazadel, přesun taxíky do centra Buenos Aires
ubytování 1 noc hotel „Continental“ ⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰
večerních procházka do čtvrti San Telmo na argentinský steak, víno a tango (v ceně zájezdu)
2.

den 2. 1. Buenos Aires – Ushuaia

po snídani přesun na letiště
dopolední přelet z Buenos Aires
přesun taxíky do hotelu
ubytování 1 noc hotel „Las HayasResort Ushuaia“ ⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰
odpoledne možnost menšího treku s průvodcem pod ledovec Glaciar Martial nebo návštěva města
večer koupání v bazénu
3. den 3. 1.Ushuaia – dopolední program + odpolední nalodění a plavba přes Drakeův průplav
1. den plavby
snídaně na hotelu, dopolední volný program – prohlídka města nebo let vrtulníkem
odpoledne nalodění na loď ORTELIUS
Nalodění na loď Ortelius - V odpoledních hodinách proběhne nalodění Ortelius. Tento den opustíme pevninu a nejjižnější město
jihoamerického kontinentu, proplujeme průlivem Beagle a v noci zamíříme přes Drakeův průliv na antarktický kontinent.
LOĎ ORTELIUS
Loď byla vyrobena v polském městě Gdyně v roce 1989. Byla pojmenována jako „Svatá Marina“ a sloužila především k vědeckým účelům
ruské Akademie věd. Později byla převezena do Londýna a prodána společnosti Loyds Register, která vyplouvá pod kyperskou vlajkou.
Zároveň byla pojmenována na Ortelius podle Abrahama Orteliuse, který jako první publikoval moderní atlas světa „El Theatrum Orbis
Terrarum nebo Mapa delMundo v roce 1570.
Loď má nejvyšší klasifikací pro plavbu v ledových oblastech (UL1, a 1 A), a proto může proplouvat mezi mořskými ledovými krami nebo
zamrzlými mořskými oblastmi. O průběh plavby, a vaši bezpečnost, se bude starat 22členů mezinárodní posádky s nejvyššími
zkušenostmi pro plavby do Antarktidy. Dále se o vás na lodi bude starat 19 ti členný team, včetně číšníků, servírek, kuchařů, uklízeček a
dalších a nakonec 8 mi členný tým sestavený pro expedice v Antarktidě (1 vedoucí expedice, 6 instruktorů a 1 doktor).
Dvoulůžkové kabiny- Zarezervovali jsme pro vás dvoulůžkové kabiny, včetně soukromého sociálního zařízení (WC, sprcha), okno, plná
penze během plavby + káva + čaj
Jednolůžkový pokoj za příplatek 6. 800 USD
Loď Ortelius nabízí standartní hotelové ubytování se dvěma restauracemi, jedním barem, místností pro pořádání meetingů. Cesty a
expedice Ortelia jsou pořádány tak, aby nabízely cestujícím nejen vysoce kvalitní služby, ale také bohatý program a co největší možnost
průzkumu a pozorování volně žijících živočichů, jak v oceánu, tak na zemi. S ohledem na ochranu přírody a kvalitu služeb je maximální
počet pasažérů limitován na 116 osob.
Loď Ortelius disponuje 11 čluny tipu Zodiac, 9 z nich jsou pro používání k vylodění na pevninu při výletech a 2 slouží jako rezerva. Motory
zodiaků jsou 60 hp Yamaha.

4. den 4. 1.plavba na Antarktický kontinent
2. den plavby
2. a 3. den plavby vás čeká cesta na antarktický kontinent. Plavba je vedena Drakeovým průliv, nejkratší možnou cestou mezi Jižní
Amerikou a antarktickým kontinentem. Po dosažení antarktické konvergence, místa, kde se teplé proudy ze severu mísí se studenou
vodou pocházející z jihu a určují širokou biologickou rozmanitost, můžetepozorovat četnost subantarktických druhů. V těchto oblastech
velmi pravděpodobně spatříte nádherné zbloudilé albatrose, největší ptáky, kteří překonávají tuto oblasta dosahují neuvěřitelné délky
rozpětí křídel 3,5 m. Cestou můžete vyhlížet tučňáky nebo různé druhy velryb. Blízko ostrovů Shetlandy se objeví první plovoucí ledové
kry, což znamená, že přijíždíme k Antarktickému kontinentu.
Během plavby na Antarktidu se na palubě lodi konají odborné přednášky a kurzy, které organizuje vedoucí expedice.

5. den 5. 1.plavba na Antarktický kontinent
3. den plavby
Na konci třetího dne cesty na Antarktidu, zahlédneme ostrovy Jižní Shetlandy, který jsou zužovány neustálými silnými větry a obklopeny
hustou mlhou. Můžeme pozorovat velkou rozmanitost rostlin, jako jsou mechy, lišejníky a byliny s květinami.
6. – 10. den 6. - 10. 1. objevování „Bílého kontinentu“ ANTARKTIDA
4. až 8. den plavby
Lodí doplujeme přímo k „Velké Antarktidě“. Za sebou necháme ostrovy Melchior a kanál Schollaert mezi ostrovy Brabant a Anvers.
Na malém a drsném ostrově Cuverville, který je chráněn hornatým řetězcem Antarktického poloostrova, a stejně tak na ostrově Danco,
lze pozorovat kolonie tučňáků uzdičkových. Při vylodění na pobřeží ostrova Danco můžeme pozorovat další druhy tučňáků a také
lachtany krabožravé a wedellovi. Puerto Neko je tím správným místem pro vylodnění se na bílém kontinentu a obdivování velkolepých a
neuvěřitelných ledovců, které se majestátně zvedají nad hladinu moře. Výlet na člunu Zodiac vás zvou na fascinující krásu krajiny
obklopené zasněženými ledovcovými vrcholy.
Zátoka Paraíso, další z úžasných koutů pevniny, nabízí k prozkoumání mnoho krásných ledových ker a hlubokých fjordů. Díky člunům
Zodiac tu při troše štěstí budeme moci pozorovat velryby v těsné blízkosti. Překvapí vás jejich zvědavost.
Trasa pokračuje proplutí nádherným kanálem Lemaire, který nás zavede k ostrovům Pleneau a Peterman, kde žijí kolonie tučňáků
kroužkovaných a kormoránů modrookých. I zde je možné vidět některé druhy velryb.
Návštěva jedné z vědeckých stanic dovoluje zevnitř poznat život a práci obyvatel Antarktidy. Více na jihu, nás lidé z ukrajinské vědecké
základny Vernadsky srdečně přivítájí a rádi se s námi podělí o své anekdoty, zážitky a vyprávění. Při cestě na sever, loď propluje kanálem
Neumayer s nadějí, že obdržíme povolení k vylodění a ke vstupu na britskou výzkumnou stanici Puerto Lockroy na ostrově Goudie, kde
funguje pošta a také muzeum, které uchovává předměty prvních expedic a prvních obyvatel poloostrova. V krátké vzdálenosti od
přístavu Lockroy je možné vylodit se v Punta Jougla a pozorovat tučňáky oslí a kormorány císařské.
Při zpáteční cestě proplujeme kanálem Gerlache a navštívíme Jižní Shetlandy, souostroví o 22 ostrovech a ostrůvcích. Tyto ostrovy jsou
původem vulkanické, bičované silnými větry a skoro vždy zahalené do mlhy, skrývající některé přírodní poklady. Ostrov Decepción je
jedním z nejunikátnějších bodů vylodění během naší trasy. Po manévrování přes velmi úzkou skalní plochu známou jako „Neptunovo
jámy“ vjedeme lodí do přírodního přístavu. Deception je ve skutečnosti velký podmořský kráter, který způsobila pradávná exploze, díky
níž se vytvořil tento vstup. Díky vulkanickému původu na ostrově vyvěrají termální vody a dá se tu koupat. Můžeme se také zajít podívat
do starých velrybářských osad, kde hnízdí tisíce holubů, racků antarktických, chaluhy a další druhy ptáků. Zajímavou alternativou
navrženou zaměstnanci je poznávání formou dlouhé procházky, kombinovanou jízdou na kajaku, pokud to povětrnostní podmínky
dovolí. Po odplutí z ostrova Decepción projedeme kolem ostrova Media Luna. Tady roste široká škála mechů a lišejníků a jiných rostlin.
Můžeme zde pozorovat tučňáky uzdičkové, obrovské chaluhy jižní nebo tuleně polehávající na pláži. Úzkým průlivem cesta pokračuje
dále na sever, kde začíná zpáteční cesta do Ushuaia na otevřeném moři.
Během plavby kolem antarktického kontinentu se budeme vyloďovat v člunech Zodiac na pevninu. Čekají nás delší i kratší procházky po
plážích, po sněhu i po skalnatém povrchu a pozorování živočichů. Vyloďování na pevninu je závislé na příznivém počasí. O vylodění či
nevylodění rozhoduje jedině kapitán lodi.

Celkově se můžeme těšit na velmi bohatý program, který tvoří expediční tým přímo na lodi v závislosti na počasí. Itinerář obdržíme na
svých pokojích vždy den předem a bude rozebírán při společných schůzkách.

11. den 11. 1.plavba do Ushuaia
9. den plavby
Během plavby zpět na jihoamerický kontinent můžete z paluby lodi pozorovat různé druhy ptáků, jako např. albatrosy, kormorány, racky
a další.
12. den 11. 1.plavba do Ushuaia
10. den plavby
Během plavby zpět na jihoamerický kontinent můžete z paluby lodi pozorovat různé druhy ptáků, jako např. albatrosy, kormorány, racky
a další.
13. den 13. 1.Ushuaia– vylodění
11 den plavby
11. den plavby připlouvá loď do města Ushuaia brzy ráno. V Ushuaia se vyloděním rozloučíme se členy posádky, se členy expedičního
týmu i s ostatními cestujícími. Expedice Antarktida 2020 „Plavba do království sněhu a ledu“ končí.
po vylodění přesun taxíky z přístavu do hotelu
uschování věcí v recepci – check in ve 14 hod.
ubytování 1 noc – hotel„Las HayasResort Ushuaia“ ⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰
v podvečer volný program, procházka po městě, koupání v bazénu,
14. den 14.1.Ushuaia – Buenos Aires
po snídani odjezd na letiště
přelet z Ushuaia do Buenos Aires
přílet v podvečerních hodinách
transfer z letiště do hotelu
ubytování 1 noc –hotel „Continental“ ⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰
večer shlédnutí vystoupení tanga v Tango Porteño
15. den 15.1.Buenos Aires – odlet do Prahy
po snídani
uschování věcí v recepci hotelu
BUENOS AIRES prohlídka města Buenos Aires s průvodcem. Taxíky se zajedeme podívat na hřbitov Recoleta. Odtud se pěší procházkou
dostaneme k bývalým dokům a dále pak do centra na Avenida 15 de Julio, k Obelisku a na Plaza de Mayo.
po obědě vyzvednutí zavazadel v recepci hotelu
transfer na letiště
odlet do Prahy s přestupem ve večerních hodinách
16. den 16.1.přílet do Prahy – konec zájezdu
přílet do Evropy v dopoledních hodinách
přestup na let do Prahy
přílet do Prahy ve večerních hodinách
KONEC zájezdu

