
 

 

ANTARKTIKA ledene sanje - 15 dni 
 

Termin potovanja: kadarkoli med novembrom in marcem v letu 2019 in 2020 
 

Pomembno: priporočamo organizacijo potovanja več kot eno leto vnaprej, saj lahko na tak 
način dobite ugodnejše kabine 

 

Individualno potovanje 
 

 
Odkrijte program  potovanja na drug konec sveta, na Antarktiko. V njem najdete lokalno strokovno angleško vodeno 

potovanje s posebno ekspedicijsko ladjo. Ta vključuje zanimivo in nepozabno doživetje ogledov najbolj izoliranega 

predela sveta. Plujete skozi Drakov preliv in mimo Shetlandovih otokov, opazujete mogočne ledenike, navdihuje vas 
neverjetna pokrajina in edinstven živalski svet (kolonije pingvinov, tjulnjev, ptic, in morda tudi opazovanje kitov). 

Sledi predlog nastanitve, možnosti doplačil in razložitev cene.  
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POTOVANJE SE ZAČNE IN KONČA V BUENOS AIRES-u.  
POT IZ EVROPE IN NAZAJ TRAJA DODATNE DNI (SKUPAJ 15 DNI). 

POTREBNO JE 1X SPANJE V USHUAIA IN 2X V BUENOS AIRES-u. 
 

Stil: Individualno  potovanje 
 

1. in 2. dan EVROPA – (polet) v BUENOS AIRES. Po opravljenih carinskih formalnostih prevoz do hotela in 
kratka osvežitev. Dan boste posvetili počitku in samostojnemu raziskovanju Pariza Južne Amerike v kolikor bo čas 

dopuščal. Baires imenujejo domačini ljubkovalno svojo prestolnico, ki je dobila ime po dobrih in pravičnih vetrovih, 

ki so v 16. stoletju pripeljali prve osvajalce na njegova tla. Od ustanovitve se je mesto preživljalo s trgovino in njegove 
živahne ulice so popolna mešanica različnih kultur in stilov, ki so se tu čudovito prepredla. Začnete lahko na Plazi de 

Mayo, mestnem trgu, na katerem so se vedno odvijali politični in športni dogodki. Tam stoji tudi predsedniška palača 
Casa Rosada z balkonom, od koder je Evita Peron politično osvajala svoje zveste privržence. V njen čas vas popelje 

stari metro iz leta 1920, iz katerega se izkrcate ob slavnem »Cafe Toroni«, kjer so mnoga slavna imena popila svojo 

kavo. Sprehodite se skozi najširšo avenijo Južne Amerike, Avenijo 9. Julija, ki nosi ime po datumu državne 
neodvisnosti. Večer zaključite na živopisnih ulicah centra veličastnega mesta. Nočitev. (H) 

 
3. dan BUENOS AIRES – let v USHUAIA. Zajtrk. Prevoz do letališča Buenos Aires. Priletite (za doplačilo) na 

Ognjeno zemljo, do najjužnejšega mesta na zemlji, Ushuaie. Naenkrat ste obkroženi s čudovito naravo, in obdani s 

tišino. Premišljen kraj za nekoč kazensko kolonijo prestopnikov, saj pobeg od tod ni mogoč. Ste »na koncu sveta« – 
to pa je tudi slogan mesta, kjer se nahajate. Prosto. Lahko se odpravite na izlet v nacionalni park Tierra del Fuego 

(za doplačilo). Ime Ognjena zemlja nosi po ognjih staroselcev, ki so greli svoja gola telesa ob nizkih temperaturah. 
Pokrajina jezer in tundre, pokrita z mahovi in lišaji, ter gozdovi Guindo in Lenga dreves, ki so značilna za širše 

območje. Vožnja v park po želji s starim zaporniškim vlakom (doplačilo). Impozantni vrhovi, ki se bohotijo v ozadju, 
se strmo spuščajo v morje. Prosto. Nočitev. (H, ZV) 

 

4. dan USHUAIA, vkrcanje na ladjo. Zajtrk. Peš raziskujete okolje, ne pozabite se ustaviti na »zadnji pošti sveta«, 
od koder lahko pošljete razglednice in si ožigosate potni list – dejstvo, da ste na koncu sveta, je vredno  obeleženja! 

Malo po malo in zaveste se, da se je vaša ledena dogodivščina resnično začela! Popoldan se vkrcate na posebno 
ekspedicijsko ladjo. Sledi plutje in sestanek z osebjem za predavanje. Potem ko se naselite v svoje kabine že plujete 

skozi Beaglov kanal. Prvo opazovanje sončnega zahoda na ladji (dnevi bodo izredno dolgi). Nočitev. (kabina, ZKV) 

 
 



 

 

5. in 6. dan PREČKATE PRELIV DRAKE. Zajtrk. Po znanem raziskovalcu, Sir Francis Drake, ki je leta 1578 plul po 

teh vodah, preliv Drake označuje tudi Antarktično konvergenco, biološko pregrado, kjer hladna polarna voda potone 

pod toplejšimi severnimi vodami. To ustvarja veliko povečanje hranil, ki ohranja biotsko raznovrstnost te regije. 
Proga Drake označuje tudi severno mejo številnih morskih ptic v Antarktiki. Ko plujete po prelivu, predavatelji z vami 

na krovu pomagajo pri prepoznavanju neverjetne raznolikosti morskih ptic. Pravila odprtega mostu vam omogočajo, 
da se lahko pridružite častnikom na krovu in se naučite o plovbi, opazovanju kitov ali pa samo uživate v razgledu. 

Ponudili bodo tudi celoten program predavanj. Prvi vidiki ledenih in zasnežene gore kažejo, da ste prišli na Južne 

Šetlandske otoke, skupino dvajsetih otokov in otočkov, ki jih je februarja 1819 opazil kapitan William Smith iz krova 
Williams. S primernimi pogoji v prelivu Drake vas predavatelji in naravoslovci spremijo do obale, kjer se boste prvič 

srečali s pingvini in naredili pečat tretjemu dnevu ekspedicije. Nočitev. (kabina, ZKV) 
 

7. – 10. dan RAZISKOVANJE ANTARKTIČNEGA POLOTOKA IN JUŽNIH SHETLANDOVIH OTOKOV. Zajtrk. 
Južni Shetlandski otoki so raj za divje živali. Veliki pingvini rookeries, plaže, katere upravljajo antarktični krzneni 

tjulnji in južni slonovi tjulnji so ti, ki naredijo vsak preživet dan v tej čudoviti otoški skupnosti nepozaben. Jadranje 

po ozkem prehodu v poplavljeno kaldero otoka Deception je dih jemajoče. King George, ki je največji od Južnih 
Shetlandovih otokov, ima kolonijo gnezdenja Adélie in Chinstrap vrste pingvinov, Kelp galebov, modrookih 

kormoranov, antarktičnih ''Terns'' in južnih ''Petrel'' velikanov (vrste ptic). Je tudi dom znanstvenih baz različnih držav. 
Macaroni, Chinstrap in Gentoo pingvini, kot tudi slonji tjulnji vas čakajo na otoku Livingston. Izjemna zgodovina 

Antarktičnega polotoka vam bo dala vrsto navdušenja, ki je pogosto povezana le z zgodnjimi raziskovalci. Imeli boste 

dovolj časa, da raziščete njene neverjetne pokrajine, nedotaknjeno divjino snega, led, gore in plovne poti ter 
neverjetno raznoliko prosto živeče živali. Poleg pingvinov in morskih ptic boste zelo verjetno videli tjulnje Weddell, 

crabeater in leopardje tjulnje, kot tudi Minke, morilce (orka) in grbavke v bližini. Upajo na krmarjenje v nekatere 
najlepše vodne poti (odvisno od razmer na ledu): Gerlache Strait, Neumayer Channel in Lemaire Channel, slednji so 

ozki prehodi med visokimi stenami in spektakularnimi ledeniki. Načrt je vsaj dva iztovarjanja s čolni na dan. Morebitna 
mesta za iztovarjanje lahko vključuje: Paradise Bay je morda najbolj primerno mesto na svetu, kjer poskušajo pristati 

na celini. Po pogajanjih o vodah z Antarctic Sound, ki se razprostirajo v ledenem pasu, upajo, da boste obiskali 

živahne Adélie pingvine (več kot 100.000 parov pasme) in kolonije z modrookim kormoranom na otoku Paulet. 
Ekspedicija Nordenskjöld je leta 1903 tu zgradila kamniti dom za preživetje. Danes so njegove ruševine prevzeli 

gnezdilci pingvinov. Nadaljnje raziskovanje vas lahko pripelje do skupine otokov Melchior Island, otoka Cuverville, 
Port Point, pristanišča Neko, otoka Pléneau in, če dovoljujejo ledene razmere, do otoka Petermann za obisk 

najjužnejše kolonije Gentoo pingvinov. Nočitev. (kabina, ZKV) 

 

 
 

 
11. in 12. dan NA MORJU – prečkate preliv DRAKE, severno. Zajtrk. Zapustite Antarktiko in greste severno 

čez preliv Drake. Pridružite se vašim predavateljem in naravoslovcem na krovu, ko iščete morske ptice in kite ter 

uživate v nekaterih zaključnih predavanjih. Izkoristite priložnost, da se sprostite in razmišljate o očarljivih 
dogodivščinah iz preteklih dni na poti nazaj v Ushuaia. Nočitev. (kabina, ZKV) 
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13. dan prihod v USHUAIA – let v BUENOS AIRES. Prihod v pristanišče Ushuaia zgodaj zjutraj in izkrcanje po 
zajtrku. Sledi organiziran prevoz do letališča. Notranji let (za doplačilo) v Buenos Aires. Nastanitev in nočitev. (H, 

ZV) 
 

 
 

14. in 15. dan BUENOS AIRES – (let domov) EVROPA. Po zajtrku v skladu s časom prosto do odhoda na 

letališče. Konec potovanja. (Z) 
 

POMEMBNO! Zgornji itinerar je le vodilo. Vaša natančna pot in program se lahko razlikuje, upoštevajoč v korist 
najboljše lokalne razmere vremena in ledu ter možnosti za ogled prosto živečih živali. Spremembe bodo opravili 

kapitan in/ali vodja ekspedicije, da bi olajšali najboljše rezultate iz prevladujočih pogojev. Dnevni programski list bo 

izdan na krovu. Fleksibilnost je ključ do uspeha. Sezona na Antarktiki je zelo kratka (november – marec). Decembra 
in januarja so dnevi najdaljši (tudi do 20 ur sonca), temperature pa najvišje. 

 
 
Cena na osebo v dvoposteljni kabini znaša:                             od      6.990 EUR  
Cena na osebo v triposteljni kabini znaša:                                        od     6.590 EUR  
 
Cena (najmanj 2 udeležencev) vključuje: vse prevoze letališče-hotel-letališče v Buenos Aires-u in Ushuaia, 1x 

nočitev v Ushuaia, 2x nočitev v Buenos Aires, 9x nočitev v standard kabinah (1x triposteljna in 1x dvoposteljna), 
prehrano glede na oznake pri vsakem dnevu potovanja (polpenzion v mestih), vsi obroki med potovanjem na krovu 

ladje (polni penzion), vsi obalni izleti in aktivnosti na poti z ladjo, program predavanj z znanimi naravoslovci in 

vodstvo s strani izkušenega ekspedicijskega osebja, vsi razni davki na storitve in pristaniške pristojbine, celovit 
material potreben pred odhodom, angleško lokalno vodenje pri ogledih po programu, vsi izleti po programu (razen, 

kjer navedeno doplačilo), stroške priprave in organizacijo potovanja. 
 

POZOR: 

- Cena se brez predhodnega obvestila naknadno lahko spremeni, če se do odhoda podraži cena 
goriva.  

- V ceno niso vključeni potrebni letalski prevozi.  
- Ponudba je odvisna od razpoložljivosti kabin na ladji. 

 



 

 

Cena ne vključuje: letalske vozovnice (približno 1300 eur), zdravstvenega zavarovanja na poti, presežne prtljage 

in vse predmete osebne narave, kot so stroški bara in dodatnih pijač ter stroški telekomunikacij; in običajno nagrado 

ob koncu potovanja (navodila bodo zagotovljena). 
 

PREDVIDENA NASTANITEV po krajih: 
BUENOS AIRES – Pulitzer Buenos Aires 4* ali podobno  
USHUAIA – Cilene Del Faro 4* ali podobno 

 
Obvezna doplačila (na osebo):  

- letališke pristojbine za notranje lete (na kraju samem) okoli 20 USD. 
 

Doplačila po želji (na osebo):  
- odstopnina v primeru višje sile 4,05% vrednosti potovanja, 

- izlet park Tierra del Fuego,  

- vožnja s starim zaporniškim vlakom v parku Tierra del Fuego 70 USD. 
 

DRUGI PODATKI: 
VIZE: Slovenci vize ne potrebujemo, potrebujemo pa vsaj 6 mesecev veljaven potni list od konca potovanja. 

ZDRAVJE: obveznih cepljenj ni. 

 
Dodatne informacije: 

1. Vsi udeleženci morajo izpolniti medicinski vprašalnik pred potovanjem.  
2. Vsa hrana na ladji je vključena v ceno. Hrana je pripravljena po mednarodnih okusih, vsak dan bo na voljo veliko 

različnih jedi. Poskrbljeno je tudi za vegetarijance.  
3. V ceni je neomejeno pitje vode, kave in čaja. 

4. Priporočljiva napitnina na ladji (za osebje na ladji in vse predavatelje) je od 10-15 USD/dan/osebo. 

5. Svetujemo, da imate s seboj raje USD kot EUR. 
 

Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar, d.o.o. so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na 
voljo na vseh prodajnih mestih ter na spletni strani. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da je z njimi seznanjen in 

jih v celoti sprejema.  

 
MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 2.  

PRIPRAVA POTOVANJA:  Januar 2019. 
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar. 

 

http://www.hotelpulitzer.com.ar/en/
http://cilenedelfaro.com/en

