
(11) 3383-1200 / atendimento@raidho.com.br / www.raidho.com.br 

 

 

 

Cruzeiro de Exploração no Ártico 

Acompanhamento do Amyr Klink na Primeira saída 
10 Dias / 09 Noites 

Saídas: Datas determinadas 

29 anos de experiência e qualidade! 

O itinerário Introdução a Spitsbergen: fiordes, geleiras e vida selvagem de Svalbard oferece um gostinho de tudo o que 
esta região oferece, voltado para a visualização da vida selvagem, esta expedição oferece muitas oportunidades para 

testemunhar ursos polares, morsas e renas, e as ocasiões para capturar algumas fotos incríveis à luz do dia são tão 
abundantes quanto a própria paisagem. Você também aprenderá sobre a história e a geologia de Spitsbergen. 
O Ártico inspira exploradores há séculos e as expedições oferecem a chance de descobrir o porquê.  
 

1º Dia – ... / Oslo (Noruega) 
Chegada em Oslo. Recepção e hospedagem (em hotel na área do aeroporto, traslado não incluído). 
Dia livre para atividades independentes. 
 
2º Dia – Oslo / Embarque na Expedição 
Café da manhã. Em horário oportuno, traslado até o aeroporto para embarque em voo fretado de Oslo para 
Longyearbyen, o maior assentamento de Spitsbergen. Ao chegar, traslado do aeroporto para um local no centro da 

cidade para ter tempo livre para explorar esta cidade histórica. Sua bagagem será levada diretamente para o navio e, 
posteriormente, você será transferido do ponto de encontro designado para o píer. Detalhes dos tempos de 
transferência do navio serão fornecidos durante a sua transferência de chegada. Devido à logística do porto, é possível 
que você precise embarcar no navio pela Zodiac, e não a partir do píer. 

Enquanto seu navio zarpa, aproveite sua primeira vista da ilha com montanhas escarpadas, cobertas de geleiras, 
subindo 
majestosamente de águas geladas.  

 
3º ao 9º Dia – Explorando Spitsbergen 
Você viajará por esta ilha mágica em constante busca da 
vida selvagem. A expedição cobrirá Spitsbergen ocidental, 
bem como fiordes impressionantes e ilhas afastadas ao 
norte. Da flora polar às imensas geleiras, a paisagem 

natural aqui é tão variada quanto a vida selvagem. 
Cada expedição apresenta novas oportunidades, clima e 
gelo diferentes, portanto, não há itinerário fixo; no 
entanto, alguns dos lugares que podemos visitar incluem o 
glaciar de 14 de julho, Smeerenburg, Alkefjellet e o 
estreito de Hinlopen. Os destinos visitados serão 

selecionados para uma ótima visualização da vida 

selvagem, com uma apreciação da história e geologia de 
Spitsbergen. 
 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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IMPORTANTE: Ao viajar em regiões extremamente remotas, a Equipe da Expedição deve permitir que o mar, o gelo e 

o clima orientem os detalhes da rota e do itinerário. Este itinerário é um esboço experimental do que será contemplado 
nesta viagem. Por favor, esteja ciente de que nenhum itinerário específico pode ser garantido. Da mesma forma, os 
encontros da vida selvagem, conforme descrito, são esperados, mas não garantidos. A Equipe da Expedição usará sua 

considerável experiência para procurar a vida selvagem em habitats conhecidos, mas a presença de qualquer espécie 
particular de pássaro ou vida selvagem marinha não é uma garantia. 
 
10º Dia – Spitsbergen/ Oslo 
O navio está programado para retornar a Longyearbyen entre 7h e 8h, horário local. Após o café da manhã, você terá 
tempo para se despedir de sua equipe de expedição e de seus companheiros de navio antes de concluir o 

desembarque. O processo leva cerca de uma hora e, devido à logística do porto, pode envolver um último passeio do 
Zodiac até o píer. Sua bagagem será transferida para o aeroporto enquanto você desfruta de algum tempo livre na 
cidade. Mais tarde, transfer para o aeroporto para pegar sua bagagem e fazer o check-in para o voo charter de retorno 
a Oslo. 
Dependendo do horário de chegada em Oslo e da saída dos voos de saída de Oslo (é recomendado ter um mínimo de 3 
horas entre a chegada do voo charter e a saída de Oslo), pode ser necessária hospedagem em Oslo. Consulte 

suplemento para hospedagem e traslados. 

 
 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Cidade Noites Hotel Categoria 

Oslo 1 A ser informado 
 

Standard 

Longyearbyen 8 Infinity ou Veranda Suite Duplo Standard 

 

PARTE TERRESTRE 

US$ = Dólar americano / R$ = Real 

Período 

Em US$ Em R$ 
Por pessoa Por pessoa 

Quarto Duplo Quarto Duplo 

11Jun´20 (acompanhada por Amir Klink) 7.890 33.848 

19Jun´20 8.491 36.426 

09Jul´20 8.016 34.389 

17Jul´20 7.542 32.355 

À incluir imposto. Consulte-nos. 

ATENÇÃO: Valores por pessoa para as cabines Infinity Suite ou Veranda Suite. 
 
OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à disponibilidade e alteração 
sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Reais, considerando o câmbio de USD 1 = 4,29 da 
data de 11/12/2019 e estão sujeitos à variação cambial. 
 

O que inclui: 
- 1 (uma) noite de hospedagem em acomodação standard com café da manhã em Oslo (pré-expedição); 
- 8 (oito) noites de hospedagem a bordo do cruzeiro com todas as refeições, lanches, refrigerantes e sucos inclusos 

durante toda a viagem;  
- Todas as refeições, lanches, refrigerantes e sucos a bordo durante a sua viagem; 

- Bebidas alcoólicas inclusas durante o jantar: cerveja e vinho; 
- Café, chá e chocolates disponíveis 24 horas por dia; 
- Todos os desembarques em terra pelo programa diário; 
- Utilização de barco Zodiac de acordo com o itinerário; 
- 1 (um) diário fotográfico que documenta a expedição; 
- 1 (um) par de botas de expedição à prova d'água por empréstimo para desembarques em terra; 
- 1 (uma) parca oficial (jaqueta impermeável); 

- 1 (uma) Garrafa de água reutilizável; 
- Secador de cabelo e roupões de banho em todas as cabines durante o cruzeiro; 
- Apresentações formais e informais da equipe de expedição e palestrantes convidados, conforme programado; 
- Todos os impostos e taxas de serviço diversos ao longo do programa; 
- Passeios e visitas INCLUSOS conforme descrito no roteiro; 
- Traslados entre o centro da cidade e o porto de Longyearbyen nos dias de embarque e desembarque; 

- Guia acompanhante desde o primeiro até o último dia da Expedição; 
- Bilhete aéreo em classe econômica nos trechos Oslo/ Longyearbyen / Oslo a ser emitido e entregue pelo fornecedor 
local; 
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- Seguro de evacuação de emergência para todos os passageiros para um benefício máximo de US$ 500.000 por 

pessoa. 
 

O que não inclui: 
- Passagem aérea internacional; 

- Seguro viagem; 
- Traslado de chegada do aeroporto em Oslo para o hotel. Consulte-nos; 
- Calça impermeável obrigatória ou outro equipamento não mencionado como incluído; 
- Passaportes e vistos consulares; 
- Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais; 
- Excesso de bagagem; 
- Passeios opcionais e/ou sugeridos; 

- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 
- O que não estiver especificado como incluído. 
 

PASSEIOS OPCIONAIS– Mínimo 03 pessoas 

US$ = Dólar americano / R$ = Real 

Passeio Descrição 
Em US$ Em R$ 

Por pessoa Por pessoa 

Caiaque 

Imagine deslizar pela superfície de uma baía na presença de icebergs e 
geleiras. Nossas aventuras de caiaque no mar são uma ótima maneira 
de se sentir em harmonia com o mar. Um pequeno grupo de caiaques 
planeja sair várias vezes por viagem, em vez de desembarques em 
terra. O número de oportunidades de caiaque depende do clima e só 

será conduzido em condições calmas. 
Recomenda-se experiência prévia em caiaque para você se sentir 
confortável na água, e a capacidade de fazer uma saída molhada é 
fortemente incentivada. Iniciantes interessados em caiaque devem 
considerar participar da opção de aventura Paddling Excursion. 

695 2.982 

Paddling 

Inscreva-se para uma pedalada única em caiaques de assento, que são 
estáveis e sem ônus - perfeito para qualquer pessoa com pouca ou 
nenhuma experiência em caiaque. Guias especializados levam grupos 
rotativos de passageiros em dias calmos para se conectar com o mar. 

195 837 

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à disponibilidade e alteração 
sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Reais, considerando o câmbio de USD 1 = 4,29 da 
data de 11/12/2019 e estão sujeitos à variação cambial. 
 
 

Informações Gerais: 
Formas de Pagamento 
Sob Consulta. 
 

Observações Importantes 
- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos países 
envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;  

- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem; 
- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de imigração 

dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;  
- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na 
passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte; 
- Para viagens de menores de 18 anos, quando realizadas sem a companhia de um ou ambos os pais, exige-se a 
apresentação de autorização de viagem dos pais com firma reconhecida. Para maiores informações, consulte o site da 

Polícia Federal; 
- As saídas dos passeios estão sujeitos à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais; 
- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do itinerário quando necessário; 
- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos internacionais; 
- Franquia de bagagem para voo interno: uma peça de até 15 Kg + bagagem de mão de até 5 Kg por pessoa; 
- Este programa é um tour regular, ou seja, uma viagem em grupo com acompanhamento de um guia local e com 

datas predeterminadas que não permite qualquer alteração em seu itinerário. Apenas podem ser incluídas noites extras 
antes ou depois do tour. Note que, devido ao número de passageiros, o volume de bagagem permitido durante a 
viagem é reduzido a uma mala por passageiro. Tenha em mente que o grupo pode ser formado com pessoas de 
diferentes nacionalidades e costumes; 
 

Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio 
aviso. 
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DOCUMENTOS 

IMPORTANTES 

 (para brasileiros) 

EUROPA 

 

Passaporte  

 

 

✓  

Válido por pelo menos 6 meses da data de retorno ao Brasil 

Visto 

✓ 
A partir de 1º de janeiro de 2020, passageiros com passaporte 

brasileiro que viajarem para a Europa deverão preencher 

eletonicamente a permissão especial denominada ETIAS e 

efetuar o pagamento da taxa. O documento é válido por três 

anos, a menos que a validade do passaporte termine antes. 

https://www.etiasvisa.com/es 

Certificado Internacional 

de Vacina contra Febre 

Amarela 
 

          ✓ - obrigatório     - não obrigatório 

https://www.etiasvisa.com/es

