
Cruzeiro de Expedição à Antártida
O que esperar da sua Viagem à Antártida

Está prestes a embarcar na viagem da sua vida. 

Como membros da Associação Internacional de Operadores de Turismo Antártico 
(IAATO), estamos empenhados no princípio de que as atividades turísticas planeadas 
não terão mais do que um impacto mínimo ou momentâneo no ambiente antártico.

Para orientar o seu entusiasmo para um 
conjunto de expetativas realistas, aqui 
estão alguns fatores a ter em mente na sua 
viagem à Antártida:

●	 	Cada viagem à Antártida conta com 
condições meteorológicas e do mar e 
do gelo únicas e oportunidades de 
observação da vida selvagem. A sua 
viagem será única e poderá não visitar 
alguns dos locais de desembarque ou 
estações científicas de que possa ter 
ouvido falar. Cada atividade depende 
de muitos fatores, incluindo as 
condições meteorológicas e do mar, 
que podem ser uma parte fascinante e 
memorável da viagem.

●	 	A expedição à Antártida resume-se à 
experiência como um todo,  e a sua 
equipa de expedição vai fazer de tudo 
para criar experiências notáveis para 
cada viajante.

●	 	Pode haver oportunidades para ver de 
perto a vida selvagem e observar a uma 
maior distância - nas excursões em 
Zodiacs, por exemplo, ou do convés do 
navio, que são algumas das melhores 
formas de “observar o panorama geral” 
e minimizar a perturbação. Estas 
plataformas permitem-lhe explorar o gelo, os glaciares e colocar a vida selvagem no 
contexto mais vasto da grandeza única deste continente.
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●	 	O cruzeiro de expedição tem que ver com a espontaneidade, descoberta, 
exploração e uma perceção da necessidade de flexibilidade. É uma oportunidade 
de deixar a zona de conforto e de previsibilidade - de abrandar para observar um 
grupo de baleias ou um iceberg, por exemplo.

●	 	O seu capitão e equipa de expedição - alguns dos quais visitaram dezenas ou 
mesmo centenas de vezes a Antártida e submetidos a um treino e formação 
rigorosos - regressam todos os anos na esperança de ver algo de novo e melhorar a 
sua própria perceção e conhecimento deste lugar único. Tire partido dos seus 
conhecimentos, faça-lhes perguntas e ouça as suas histórias.

●	 	As apresentações, briefings e recapitulações a bordo são uma componente muito 
importante da expedição e que irão complementar e envolver de forma intensa a 
sua experiência na costa. A sua participação é incentivada.

●	 	Pisar terra firme na Antártida é um privilégio, não um direito, e a sua equipa de 
expedição irá sempre planear as atividades em terra no melhor interesse da vida 
selvagem, seguindo as diretrizes recomendadas e as medidas de proteção já existentes.

●	 	Viajar para a Antártida representa uma oportunidade única para saber mais sobre o 
continente e os seus ecossistemas. A sua experiência irá aprofundar a sua 
compreensão da importância da conservação da Antártida para as gerações atuais e 
futuras. Estas lições que leva para casa são tão importantes como as fotografias.

●	 	Seja flexível e esteja recetivo a mudanças no itinerário planeado. Com esta 
abordagem à sua expedição, não ficará desapontado.

Cada um de nós que visita a Antártida é responsável por mantê-la intacta. As grandes 
ambições, esperanças e objetivos que naturalmente acompanham uma viagem desta 
natureza devem ter em conta o clima, a vida selvagem, o prazer da companhia de 
viagem e a perícia dos guias.

A viagem à Antártida é uma experiência visceral, oferecendo-lhe uma oportunidade de 
mergulhar na paisagem, sons, silêncio, cheiros, neblina, frio e grandiosidade do único 
Continente Branco. O nosso objetivo é ajudá-lo a experienciar tudo o que a Antártida 
tem para oferecer e deixá-la como a encontrou - uma descoberta maravilhosa e 
inesperada para o próximo visitante.

Para saber mais sobre como visitar a Antártida de forma responsável,  
visite www.iaato.org

É um Embaixador da Antártida?

Junte-se à conversa:

AntarcticAmbassadors 

@ANT_Ambassadors

#Antarctic_Ambassadors

#LoveAntarctica

http://www.iaato.org

