
 

 

EXPEDIÇÃO DO SUBMARINO “ATLANTIS”

DESCRIÇÃO DO PASSEIO: Venha experimentar a aventura de 
sua vida a bordo do Submarino Atlantis! Sua aventura começa com 
uma “Bebida de Brinde”. A cada viagem, nossa tripulação profissional 
o recebe com satisfação a bordo do nosso navio de transferência, o 
Ocean Quest, e após as informações sobre os pontos de segurança, nós 
o levamos para uma viagem pitoresca até o local, onde o submarino 
se encontra. Durante esta viagem as praias de areia branca podem ser 
apreciadas. Agora está sentado num submarino de verdade com amplas 
janelas ao redor, completamente submerso no Mar Caribenho, enquanto 
que peixes raros e exóticos podem ser observados. Esta imperdível 
viagem submarina no conforto de ar condicionado pode levá-lo até um 
naufrágio e à profundidade de 150 pés, que, no passado, foi reservado 
somente para mergulhadores. O piloto narra a aventura submarina de 
40 minutos e o ajudará a identificar maravilhosas cenas do lado de 
fora da sua janela. Antes de voltar a superfície, o fundo do oceano com 
seus enormes bancos de areia vira um parquinho de diversões. Nossa 
tripulação garantirá que leve recordações inesquecíveis e maravilhosos 
desta viagem entre as formações coloridas de corais da exótica e tropical 
vida marinha, a bordo do singular Submarino Atlantis. Ao  emergir você 
será transferido novamente para o Ocean Quest e de volta até Shallow 
Draught, onde serão emitidas os certidões de mergulho.
 
Depois do passeio, os hóspedes serão levados de volta para o hotel.
 
COMIDA: Não será fornecida.



 
RESTRIÇÕES NO PASSEIO: Hóspedes que de cadeiras de rodas 
podem participar  do passeio, uma vez que possam se movimentar 
na escada de mão de 11 degraus para subir e descer do submarino. 
 
Crianças devem ter uma altura mínima de 3 pés.
 
DURAÇÃO DO PASSEIO: 1hr 45min
 
CAPACIDADE DO PASSEIO: Mínimo 10/ Máximo 96 passageiros 
(Estão disponíveis dois submarinos)
 
DISPONIBILIDADE DE PASSEIOS: Se pode mergulhar todos os 
dias & e cada hora, começando às 9:00hs
 
HORÁRIOS DO PASSEIO:
0:00Balsa sai do pier de Shallow Draught com rumo ao local do 
mergulho
0:15Balsa chega ao local do mergulho
0:20Balsa p acopla-se ao submarino e os passageiros são transferidos 
0:25Submarino começa mergulhar
1:15Submarino emerge e os passageiros descem
1:20Submarino  acopla-se à balsa & passageiros são transferidos 
1:30Balsa sai do local do mergulho com rumo a Shallow Draught
1:45Balsa chega ao píer Shallow Draught 
 
 
Transfer do e para a hotel pode ser organizado por $15,00 
(Barbadense) por pessoa, o que deve ser informado na hora da 
reserva. . 
 


