
 
 

ЕКСКУРЗИЯ ДО АНТАРКТИДА 

 
Буенос Айрес, Ушуая, Шетландски острови 

 

ПРОГРАМА: 

 
Ден 1 
07.15 - 09.45 ч. Полет София – Мадрид 
12.35 - 20.50 ч. Полет Мадрид – Буенос Айрес 
Кацане в Буенос Айрес. Трансфер и настаняване в хотела. Нощувка. 
 
Ден 2 
Туристическа обиколка на Буенос Айрес: посещение на градския център – Конгреса, Площад 
Майо, Катедралата Метрополитан, Театъра Коломбус, Операта, кварталите Сан Телмо и Ла 
Бока, Парка Палермо и един от най-престижните квартали на Буенос Айрес – Реколета. 
Свободно време. Нощувка. 
  
Ден 3 
Еднодневен тур до автентичното аржентинско ранчо Дон Силвано. Екскурзията включва обяд 
с емпанадас и вино, фолклорна програма, следобедна закуска, с включена националната 
напитка “мате” – енергизиращ чай. Връщане в Буенос Айрес вечерта. Нощувка.  
  
Ден 4 
Трансфер до летището за полет до Ушуая в 09.30 ч. Пристигане в Ушуая в 14.27 ч. Трансфер до 
хотела и настаняване. Свободно време. Нощувка 
  
Ден 5 
Свободно време до обяд. Трансфер до пристанището и качване на борда на ледохода „Ушуая”.  
Отплаване през пролива Макинли в посока Антарктида. 
  
Ден 6 
Круизна програма във водите на Антарктика – прекосяване на Протока Дрейк – най-широкият 
на планетата, разположен между Нос Хорн и остров Огнена Земя. Протокът свързва 
Атлантическия и Тихия океан. 
  
Ден 7 
Круизната програма продължава с разглеждане на първите по  пътя айсберги, които се 
намират непосредствено преди да бъдат достигнати Южните Шетландски острови. 
 
Ден 8 
Круизна програма – плаване до островите, дом на колония от хиляди пингвини. Акостиране на 
остров Дисепшън, част от Южните Шетландски острови. По желание къпане в горещите 
извори в залива Пендулум. Преминаване покрай островите Кинг Джордж – най-големият от 
архипелага и остров Ливингстън, обитавани от огромни колонии различни видове пингвини, 
морски лъвове, корморани, буревестник и други. 
 
Ден 9 
Уникално плаване през тесни водни пътеки между планини от сняг и лед. 
 



Ден 10 
Круизът продължава през пролива Лемер и множество глетчери. При благоприятни условия 
са планирани поне две акостирания - в залива Парадайс Бей, и при колониите от корморани и 
пингвини на остров Паулет. 
 
Ден 11 
Нататък круизът продължава през островите Кавървил, Портал Пойнт, Неко Харбър и ако 
условията позволяват, ще се акостира на брега и ще бъдат посетени колонии от пингвини. 
    
Ден 12 
Отплаване от Антарктика обратно към Протока Дрейк. 
 
Ден 13 
Плаване през протока Дрейк в посока Ушуая. 
 
Ден 14 
Акостиране в Ушуая рано сутринта. Напускане на ледохода след закуска. Трансфер до 
хотел.Следва тур на полуостров Ушуая с катамаран. Минава се през залива Лапатия, остров 
Исла Редонда, Тортуга Бей. Връщане в хотела Ушуая за нощувка. 
 
Ден 15 
Трансфер до летището за полет до столицата Буенос Айрес. 
09.30 - 14.27 ч. Полет Ушуая – Буенос Айрес. Трансфер до хотел и настаняване. Свободно време. 
Нощувка. 
    
Ден 16 
Свободно време до обяд. Освобождаване на стаите на хотела. Трансфер до летището за полет 
на авикомпания Iberia до Мадрид в 14.20 ч. 
 
Ден 17 
Кацане в Мадрид в 06.10 ч.  Прекачване на полет за София в 12.20 ч. Пристигане в София в 
16.45 ч. 
 
ПАКЕТ УСЛУГИ: 
* самолетен билет София – Мадрид – Буенос Айрес – Мадрид – София с авиокомпания Iberia; 
* самолетен билет Буенос Айрес – Ушуая – Буенос Айрес с авиокомпания LAN с включени 
летищни такси; 
* всички трансфери по програмата в Буенос Айрес, Ушуая; 
* 3 нощувки със закуски в Буенос Айрес в хотел 4 * в стая с две легла; 
* 2 нощувки със закуски в Ушуая в хотел 4 * в стая с две легла; 
* 9 нощувки на борда на ледохода ”Ушуая” в каюта категория “C”; 
* пристанищни такси; 
* закуски, обяди, вечери и алкохолни и безалкохолни напитки по време на пътуването с 
круизния кораб; 
* екскурзионната програма по време на плаването с круизния кораб във водите на 
Антарктика, включваща акостиране на остров Ливингстън, Кинг Джордж, Кавървил, Портал 
Пойнт, Неко Харбър, ако атмосферните условия позволяват това. 
* експедиции с лодки „Зодиак” до о-в Десепшън, залива Пендулум, о-в Кинг Джордж, залива 
Парадайс Бей, Кавървил, Портал Пойнт, Неко Харбър и други, ако атмосферните условия 
позволяват, 
* туристическа обиколка на Буенос Айрес; 
* еднодневен тур до ранчото Дон Силвано; 
* целодневен тур на полуостров Ушуая включващ обиколка на полусотрова с катамаран по 
маршрут –  залива Лапатия, остров Исла Редонда, Тортуга Бей. 
* здравна застраховка; 
* преводач – придружител. 
 
 

http://download.business-pleasure.net/1/pics/Antarctic/19_Cruise/index.html
http://download.business-pleasure.net/1/pics/Antarctic/19_Cruise/index.html


ХОТЕЛИ: 

Дестинация Хотели 4* 

Буенос Айрес PESTANA 4* или подобен   www.pestana.com 

Ушуая 
LOS ACEBOS 4* или подобен    www.losacebos.com.ar 

 

Круиз USHUAIA   снимки на кораба 

 

http://www.pestana.com/hotels/EN
http://www.losacebos.com.ar/
http://www.losacebos.com.ar/
http://download.business-pleasure.net/1/pics/Antarctic/19_Cruise/index.html

