BUENOS AIRES e CRUZEIRO CELEBRITY INFINITY:
Argentina * Chile * Antártida
Ilhas Falkland (ou Malvinas) * Uruguai
13 a 29 Janeiro 2023
Visitar a Antártida é para muitos viajantes o sonho de uma vida, durante muito tempo concretizável
apenas no seio de expedições de técnicos especializados. Mas agora já podemos concretizar este sonho
com todo o conforto a bordo do navio Celebrity Infinity, da prestigiada companhia Celebrity Cruises,
durante o qual teremos todos os serviços incluídos, desde a habitual pensão completa ao pacote de
bebidas ao wifi e às gratificações, para além do acompanhamento por guia OASIStravel durante toda a
viagem de/até Lisboa, e todas as taxas que estão incluídas neste programa, tal como é habitual nos
programas OASIStravel.
É exactamente isso que lhe sugerimos nesta magnífica viagem de 17 dias durante a qual visitaremos
Buenos Aires, viajando depois até à Antártida, admirando as paisagens ainda inexploradas deste inóspito
continente, e rumando de novo a Buenos Aires antes de regressar a Lisboa.
ITINERÁRIO:
1º Dia – 13 Janeiro (Sex.) – LISBOA / BUENOS AIRES
Comparência no aeroporto de Lisboa cerca de três horas antes da partida. Assistência pelo/a
representante da OASIStravel que vos acompanhará durante toda a viagem. Após as formalidades de
embarque, partida às 08h20 em voo Iberia com destino a Buenos Aires (escala em Madrid das 10h45 às
12h25). Chegada a Buenos Aires pelas 21h00. Após a recolha da bagagem, assistência pelo guia local e
transporte para o hotel 4*. Alojamento.

2º Dia – 14 Janeiro (Sáb.) – BUENOS AIRES
Pequeno-almoço no hotel.
Em hora a combinar localmente, saída do Hotel para visita da cidade de Buenos Aires.
De Buenos Aires disse Jorge Luís Borges: “Alta na margem ocidental do caudaloso estuário que um
escritor chamou - o grande rio cor de leão - e outro - o rio imóvel -, eleva-se e cresce dia e noite“. Cidade
ligada a quase toda a história sul-americana, Buenos Aires tem um carácter particular, uma magia
silenciosa que prende, de uma forma quase total, aqueles que por aqui passam. Em toda a zona do
centro da cidade alternam-se bancos monumentais com velhas igrejas; praças e parques como Recoleta,
Palermo e Belgrano; a severidade do vitoriano inglês convive com os pátios coloniais que evocam a velha
Lima. Passagem pelo bairro de San Telmo e pelo típico bairro de “La Boca’’. Apenas igual a si própria,
Buenos Aires é uma cidade absolutamente fascinante. No final das visitas, transporte para o cais de
embarque. O almoço (incluído) será em restaurante local durante as visitas ou a bordo, conforme a hora
de embarque que venha a ser confirmada.
Início deste fantástico cruzeiro de 15 dias/14 noites em Pensão Completa-Tudo incluído, que nos levará
a conhecer as exclusivas paisagens da Antártida.
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2º ao 16º Dias – 14 a 28 Janeiro – CRUZEIRO

Porto

Chegada

Partida

2º Dia – 14 Janeiro (Sáb.)

Buenos Aires (Argentina)

----

17h00

3º Dia – 15 Janeiro (Dom.)

Navegação

----

----

4º Dia – 16 Janeiro (Seg.)

Navegação

----

----

5º Dia – 17 Janeiro (Ter.)

Navegação

----

----

6º Dia – 18 Janeiro (Qua.)

Ushuaia (Argentina)

10h00

21h00

Parado ao largo

7º Dia – 19 Janeiro (Qui.)

Cabo Horn (Chile)

06h00

08h00

Passagem

8º Dia – 20 Janeiro (Sex.)

Canal Schollart (Antártida)

11h00

13h00

Passagem

8º Dia – 20 Janeiro (Sex.)

Paradise Bay (Antártida)

14h30

16h00

Passagem

8º Dia – 20 Janeiro (Sex.)

Estreito de Gerlache

17h00

19h00

Passagem

9º Dia – 21 Janeiro (Sáb.)

Ilha Elephant (Antártida)

14h00

18h00

Passagem

10º Dia – 22 Janeiro (Dom.)

Navegação

----

----

11º Dia – 23 Janeiro (Seg.)

Port Stanley (Ilhas Falkland)

08h00

17h00

12º Dia – 24 Janeiro (Ter.)

Navegação

----

----

13º Dia – 25 Janeiro (Qua.)

Puerto Madryn (Argentina)

07h00

15h30

14º Dia – 26 Janeiro (Qui.)

Navegação

----

----

15º Dia – 27 Janeiro (Sex.)

Montevideo (Uruguai)

10h30

17h00

Atracado

16º Dia – 28 Janeiro (Sáb.)

Buenos Aires (Argentina)

05h00

----

Desembarque

Atracado

Paradise Bay

Ilha Elephant

Parado ao largo

Ushuaia

Embarque

Nota: Possibilidade de adquirir excursões opcionais nos portos de escala, antecipadamente.
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16º Dia – 28 Janeiro (Sáb.) – BUENOS AIRES / MADRID
Pequeno-almoço e desembarque do navio. Transporte até ao aeroporto, formalidades de embarque e
partida às 14h15 em voo Iberia com destino a Madrid. Noite e refeições a bordo.
17º Dia – 29 Janeiro (Dom.) – MADRID / LISBOA
Chegada a Madrid pelas 06h05, mudança de voo e partida de novo às 11h25 com destino a Lisboa.
Chegada ao aeroporto de Lisboa pelas 11h50.
FIM DA VIAGEM

Preços por pessoa:

Valor Base

Taxas

Valor Total

Valor / mês*

Em Camarote Duplo Interior

4.068 €

1.182 €

5.250 €

525 €

Em Camarote Duplo Exterior

4.328 €

1.182 €

5.510 €

551 €

Suplemento Individual Interior

2.350 €

235 €

Suplemento Individual Exterior

2.550 €

255 €

* = 10 Mensalidades de 31 Agosto’22 a 31 Maio’23, facilidade de pagamento válida para reservas até 31 Agosto 2022
Nota: Todas as viagens “Selecções Oasistravel” podem ser pagas no dobro do número de meses, que à data da sua inscrição, faltarem para o seu
início, com a condição de 50% do valor total estar pago à data de partida, num mínimo de 6 mensalidades. Consulte-nos para informação detalhada.
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Serviços incluídos:
✓ Passagem aérea Lisboa / Buenos Aires / Lisboa em voos Iberia via Madrid, com direito ao transporte de 1 bagagem de porão até 30Kg;
✓ Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de 518,50€ (sujeitas a reconfirmação à data de emissão dos bilhetes);
✓ Transporte privado do aeroporto para o hotel + hotel / cais de embarque + cais de cruzeiros / aeroporto;
✓ 1 noite de alojamento em Buenos Aires em Hotel 4*, incluindo o pequeno-almoço;
✓ Visita de cidade em Buenos Aires;
✓ Cruzeiro de 15 dias / 14 noites em regime de Tudo Incluído (pensão completa + pacote de bebidas) no navio “Celebrity infinity” da
companhia Celebrity Cruises incluindo os seguintes serviços a bordo:
- Pensão Completa: Pequenos-almoços, almoços e jantares nos restaurantes designados a bordo;
- Pacote de bebidas ilimitadas (cocktails clássicos, vinhos a copo, cerveja, refrigerantes, cafés e chás especiais, sumos e garrafas de
água);
- Wi-fi ilimitado (ligação gratuita e sempre com acesso às redes sociais, e-mail e web);
- Acesso e utilização das instalações do navio;
- Participação em todos os programas de animação e actividades , shows a bordo, acesso a todos os bares e salões, música ao vivo, ...;
- Gratificações de bordo;
✓ Taxas de embarque do cruzeiro no valor de 340€;
✓ Guia-Acompanhante OASIStravel durante toda a viagem de/até Lisboa (se mínimo de 15 participantes);
✓ Seguro de viagem Especial Selecções OASIStravel MIP 60.000€ abrangendo os habituais seguros de assistência, cancelamento e
interrupção de viagem, e agora incluindo coberturas extra por motivos Covid-19 (ver apólice);
✓ Bolsa de viagem contendo documentação e livro de viagem OASIS com informação sobre os locais a visitar;
✓ Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA à taxa em vigor à data de 04.08.2022.
Serviços não incluídos:
 Tudo o que não esteja mencionado como incluído no presente programa e outros extras ou despesas de carácter pessoal, tais como
telefonemas, lavandaria, excursões opcionais nos portos de escala, etc...

Documentos necessários (para cidadãos de nacionalidade portuguesa):
✓ Passaporte com um mínimo de validade de 6 meses após a data da viagem;
✓ Certificado digital de vacinação completa Covid-19 e Teste PCR/Antigénio até 24/72horas antes do embarque.
NOTA: Lugares sujeitos a disponibilidade à data da reserva. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de
significativas oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. Os horários dos voos estão sujeitos a alteração por
parte das companhias aéreas, tal como as visitas e os seus horários poderão ser ajustados em caso de necessidade e os hotéis substituídos por outros
da mesma categoria. O seguro de viagem acima mencionado só estará activo após o/a passageiro/a entregar à OASIStravel a respectiva Ficha de Seguro
devidamente preenchida e assinada. Preços válidos para mínimo 15 participantes e com base no câmbio do Banco Portugal à data de elaboração do
programa 1,0224 USD = 1 EUR (04/082022).
Condições de pagamento: Para usufruir do pagamento em mensalidades, deverão ser entregues no acto de inscrição os cheques pré-datados
correspondentes a todas as mensalidades. Caso não pretenda usufruir desta facilidade, os pagamentos deverão ser efectuados da seguinte forma:
depósito mínimo de 25% à data da reserva + 50% do valor da viagem até 90 dias antes da partida + restante pagamento até 45 dias antes da partida. Às
reservas e aos pagamentos que não observarem as condições acima mencionadas, reservamo-nos o direito de anular as correspondentes reservas,
aplicando as condições de cancelamento abaixo mencionadas.
Condições de cancelamento: da data da reserva até 7 Outubro’22: 65€ por passageiro; de 8 Outubro a 20 Novembro’22: 25% do valor da viagem; de 21
Novembro a 5 Dezembro´22: 75% do valor da viagem; a partir de 6 Dezembro’22 ou não comparência à data de partida: 100% do valor da viagem. A
estes valores serão acrescidos os custos de pagamento com cartão de crédito caso tenha sido essa a forma de pagamento. A participação nesta viagem
pressupõe a aceitação das Condições Gerais mencionadas no verso da Ficha de Inscrição.
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MÉDIAS de TEMPERATURAS e
PLUVIOSIDADES nos ÚLTIMOS 30 ANOS em BUENOS AIRES:
(Fonte: www.worldweather.wmo)

MÉDIAS de TEMPERATURAS na
ANTÁRTIDA (Base San Martín):
(Fonte: www.timaanddate.com)
Nas datas da nossa viagem (meados de Janeiro),
só não há luz solar directa das 0h15 às 03h04,
mas mesmo nesse período nunca chega a ficar de noite
já que há sempre luz solar.
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