
 

Eclipsi Total de Sol -  
Antàrtida 04.12.21 

EL PREU INCLOU  

• Vols Internacionals  

• Vol especial BUENOS AIRES - USHUAIA - 
BUENOS AIRES 

• Taxes aèries i portuàries.  

• Nit Buenos Aires esmorzar inclòs. 

• Panoràmica de la Ciutat. 

• Excursió Parc Nacional Tierra Fuego. 

• Trasllats inclosos. 

• Guia acompanyant de la nostra agència 
amb un mínim de 15 persones. 

• Creuer expedició, cabina doble exterior. 
Cat - número 4. 

• Pensió completa.  

• Assegurança de viatge i COVID19. 

• Conferències especialitzades a bord. 

• Desembarcament guiat amb zodíacs. 

• Préstec jaqueta Gore-Tex (Robust Gill), 
botes, bastons trekking, equip activitats. 

• Jacuzzi, sauna i gimnàs. 

• Yoga a bord. 
 
 EL NOSTRE PREU NO INCLOU 

• Assegurança cancel·lació AXA (245€) 

• Propines a bord. (15USD persona/dia) 

• Excurisons opcionals: Kayack, càmping 
antàrtic, fotografia o raquetes de neu. 

 
 

27 novembre al 13 desembre 2021 

27 nov BARCELONA - MADRID -  
BUENOS AIRES 
Tres hores abans de la sortida del vol 
presentació a l’aeroport de Barcelona, 
tràmits de facturació i embarcament. 
Connexió via Madrid, sortida amb vol 
regular. Nit a bord. 
 
28 nov   BUENOS AIRES 
Arribada a les 9.40 hores. Assistència i 
trasllat a l’hotel. A la tarda visita 
panoràmica de la ciutat, el centre cultural i 
polític de Buenos Aires. També podrem 
visitar interessants museus, contemplar la 
bellesa arquitectònica o gaudir dels seus 
restaurants. Allotjament. 
 
29 nov  BUENOS AIRES - USHUAIA 
Esmorzar. A l’hora concertada trasllat a 
l’aeroport. A primera hora del matí sortida 
amb el vol especial a Ushuaia, la regió més 
austral d’Argentina. Assistència i trasllat 
hotel 4* superior. Excursió Parc Nacional 
Tierra de Fuego.  
 
30 nov USHUAIA 
Matí lliure. Trasllat i tràmits d’embarcament 
a bord del vaixell d’expedición Ocean 
Endeavour. Sortida 18.00h.   
 
1, 2 y 3 dec NAVEGACIÓ (PASS DRAKE) 
Acomodació en règim de Pensió Completa. 
Navegarem a través Canal de Beagle i sobre 
el llegendari Passatge de Drake. A bord, 
l’Equip d’Expedició comença el programa de 
conferències, amb informació sobre la 
fauna, la geologia i la història de l’Antàrtida.  
 
4 dec  ECLIPSI SOLAR TOTAL  
Durant la nit el nostre vaixell navegarà cap 
a la franja de 100% d’obscuritat, mesurant 
amb detall les coordenades per garantir una 
totalitat que ens apropi al minut i mig 
d’observació, la més extensa possible en 
aquesta regió. Protegits per les Illes Orcades 
del Sud. A coberta viviurem amb el nostre 
equip d’astrofísics i meteoròlegs aquest 
fenòmen. Continuaremo a l’oest arribant a 
les Illes Elefante. 
 
5 dec ILLA ELEFANTE 
Si treiem el cap a coberta podrem veure a 
l’horitzó el primer tros de terra des de 
Sudamèrica, on ja només apareixen 
icebergs multiplicant-se a cada milla, ja es 
divisa l’Antàrtida. Illa Elefante va lligada a la 
història de supervivencia de Sir Shackleton  
i els seus homes, si el temps acompanya 
podrem apropar-nos amb el vaixell o les 
zodiacs per veure el monument aixecat per 
la mateixa expedició. 
  

#VALLESCLUB 

6 dec MAR DE WEDDELL  
El vuité dia de viatge anirem més al sud, 
passant per l’est de l’illa Joinville, a la punta 
de la península Antàrtica, entrant al Golf 
d’Erebus i Terror. Molt menys trepitjat que 
la costa oest, podrem  explorar un dels 
racons més remots, genuins i salvatges del 
planeta. Llar de les colonies de pingüins 
Adelie més extenses del planeta. Així com 
altra fauna marina. Dedicarem el dia sencer 
per realitzar una expedició autèntica.  
  
7 - 8 dec PENÍNSULA ANTÀRTICA 
Segurament en el costat oest de la 
península viviurem algunes de les 
experiències més pures, al sentir el so de les 
colonies de pingüins quan saltin de les 
roques o nadin prop de les zodiac en ple 
estiu antàrtic. Canals, badies gelades, 
icebergs i les balenes que migren per la 
criança i cerca de menjar farà submergir-
nos al 100% en un ecosistema salvatge i 
totalment diferent.  
 
9 dec  ILLES SHETLAND DEL SUD 
Reprenent el nord de nou, el nostre viatge 
ens acostarà a les abruptes i erosionades 
Shetland del Sud. Llar d’elefants marins i 
foques. Aquestes illes poden presumir 
també de volcans d’aigua i una llarga sèrie 
de bases científiques, així com algunes de 
les millors postes de sol. Sens dubte un dia 
perfecte per acabar el dia brindant des de 
coberta al final de la jornada.  
 
10 i 11 dec NAVEGACIÓ  
Després de deu dies d’experiències 
antàrtiques a les nostres equenes 
navegarem cap al nord, a través del 
passatge de Drake i amb la mirada posada a 
Sudamèrica. Aquí tindrem l’oportunitat de 
veure orques, balenes i aus marines com 
albatros, resumint amb el personal expert 
d’abord les experiències viscudes. O 
simplement contemplar pels finestrals la 
vida salvatge i compartir les fotos de l’eclipsi 
amb els Companys d’expedició. 
 
12 dec USHUAIA - BUENOS AIRES - 
MADRID  
A primera hora del matí desembarcament. 
Trasllat a l’aeroport, sortida amb el vol 
especial a la capital argentina. Temps lliure. 
Sortida amb el vol regular destí Madrid. Nit 
a bord. 
 
13 dec  MADRID - BARCELONA 
Connexió amb el vol a Barcelona. Arribada. 
  

PREU PER PERSONA 
 

Cabina doble SOCI 14.250€ 
Cabina doble NO SOCI 14.790€ 

    
* Consultar preu individual o altres 
categories superiors.  
* Disponibilitat de places limitades.     

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117  - 08202 SABADELL 

Tel. 937 272 263  

www.vallestour.com 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GCMD-000228 

CARACTERÍSTIQUES 
Ocean Endeavour és l’últim barco  de  
expedició. Fort i estable, ple de comoditats 
que ens farà sentir com a casa. El clima i 
les condicions del gel i del mar estableixen 
el marc final per a totes les operacions i 
decisions que pendrem. La seguretat dels 
nostres passatgers i garantir una 
experiència incomparable és la nostra 
prioritat. Tot itinerari està subjete a 
evaluació i millora, ja sigui degut a 
limitacions meteorològiques o per aprofitar 
les possibilitats que ens ofereix la vida 
salvatge. Per això l’anonomem expedició. 
Aquest projecte contempla la compensació 
de la petjada de carboni. 

RESERVA I PAGAMENTS 
Per realitzar la reserva en ferm necessitem 
copia de passaport i un dipòsit de 2.800€  


