Programa de oradores famosos
nos cruzeiros 2023 pelo Alasca

1

A temporada de 2023 no Alasca contará com Vozes Nativas, os Rangers dos Parques Nacionais para
todos os passeios no Glacier Bay e um naturalista em cada passeio, dando palestras e participando da
nossa revista "Alaska Outpost Daily".

Detalhes dos viagens
Código de
viagem

Orador famoso

Data de partida

Noites

Q320

Bear Grylls

8 Junho 2023

12

Q321

Kenton Cool

20 Junho 2023

10

Q322

Kenton Cool

30 Junho 2023

7

Q323

Pen Hadow

7 Julho 2023

10

Q324

Ann Daniels

17 Julho 2023

10

Q325

Felicity Aston

27 Julho 2023

11

Q326

Mensun Bound

7 agosto 2023

10

Bear Grylls.
Q320
8 Junho 2023
Alasca
Bear Grylls é provavelmente o rosto de aventura mais conhecido do planeta. Este ex-soldado do SAS
de 21 anos foi um dos alpinistas mais jovens do Everest, apesar de ter partido as costas num
acidente de queda livre alguns meses antes.
Os programas de televisão de Bear incluem o lendário programa do Discovery Channel MAN Vs
WILD e o programa de sucesso RUNNING WILD com Bear Grylls, agora na sua sétima temporada
no National Geographic Channel. Os seus convidados no Running Wild incluem o presidente Obama
(no Alasca), Roger Federer, Julia Roberts, o primeiro-ministro Modi da Índia e as mais recentes
estrelas de Hollywood como Natalie Portman e Ashton Kutcher.
Bear é um homem de família, um autor best-seller nº 1 que já vendeu mais de 20 milhões de livros, o
Coronel Honorário dos Comandos da Marinha Real Britânica e o primeiro Embaixador Chefe para 55
milhões de jovens escoteiros em todo o mundo.

Kenton Cool.

Q321 & Q322
20 Junho 2023 e 30 Junho 2023
Alasca

Kenton Cool é um alpinista e guia de montanha inglês. Ele é um dos principais alpinistas e
alpinistas de alta altitude da Grã-Bretanha e escalou o Monte Everest quinze vezes, inclusive
liderando as expedições de Sir Ranulph Fiennes em 2008 e 2009 e a expedição de Ben Fogle
em 2019.
Ele completou mais de 20 expedições notáveis na Grande Cordilheira e, em 2013, tornou-se a
primeira pessoa a escalar Nuptse, Everest e Lhotse numa única viagem sem retornar ao
acampamento base. Ele esquiou duas montanhas de 8.000 metros e liderou uma expedição bemsucedida ao cume do K2. Ele também liderou expedições por todo o Alasca, incluindo o pico mais
alto da América do Norte, o Monte McKinley.

Pen Hadow.

Q323
7 Julho 2023
Alasca
O explorador e aventureiro Pen Hadow foi catapultado para a fama internacional quando se
tornou a primeira e única pessoa a completar um dos últimos grandes desafios polares: sozinho,
sem reabastecimento, do Canadá ao Pólo Norte. Foram necessárias três tentativas ao longo de
15 anos para realizar essa façanha no "limite da exploração". Pen tem uma forte conexão com o
Alasca em suas aventuras, incluindo a tentativa de navegar para o Pólo Norte desde o Alasca.

Ann Daniels.
Q324
17 Julho 2023
Alasca
Ann Daniels é uma das principais exploradoras polares da Grã-Bretanha. Em 2002, Ann tornou-se a
recordista mundial ao alcançar o Pólo Norte apesar das incríveis condições árticas e se tornou a
primeira mulher na história a esquiar tanto no Pólo Norte quanto no Pólo Sul como parte de uma
equipe feminina. Esta viagem nunca se repetiu.
Em 2009, Ann participou do primeiro Catlin Arctic Survey, uma travessia de 100 dias e 1.000 km da
camada de gelo em temperaturas abaixo de 50°C negativos. O estudo partiu do Alasca, caminhando,
esquiando e, às vezes, nadando em trechos de águas abertas para chegar ao Pólo Norte
Geográfico. Ann foi descrita pelo The Daily Telegraph como uma das 20 maiores aventureiras
britânicas de todos os tempos.

Felicity Aston.
Q325
27 Julho 2023
Alasca
Felicity Aston MBE é uma cientista polar que se tornou exploradora. Em 2012, ela se tornou a
primeira mulher a esquiar pela Antártida sozinha, numa jornada de 1.744 km/1.084 m que levou 59
dias e a colocou no Guinness Book of Records. Ela também criou e liderou expedições de esqui
recordes nos Polos Geográficos Norte e Sul com equipes internacionais de mulheres pioneiras,
esquiou em rios e lagos congelados na Sibéria, dirigiu 36.000 km até o Pólo Frio (o lugar habitado
mais frio da Terra), atravessou os Estados Unidos num dirigível e correu a corrida a pé Marathon
Des Sables no Saara.
Uma premiada autora de três livros, palestrante profissional e apresentadora de TV ocasional, em
2016, Felicity viajou a rota do Klondike Gold Rush de 1898 e passou um tempo garimpando ouro no
Alasca e no Yukon para coapresentar uma série para a BBC.

Mensun Bound.
Q326
7 Agosto 2023
Alasca
Conhecido como o "Indiana Jones das profundezas", Mensun Bound pesquisou e escavou destroços
em todo o mundo numa carreira de 40 anos. Durante esse tempo, ele escavou um dos mais antigos
naufrágios conhecidos (600 aC). Em 2019, a Bound surpreendeu o mundo com a descoberta da nau
capitânia do almirante von Spee, a Scharnhorst, que havia sido perdida em batalha durante a
Primeira Guerra Mundial.
Nesse mesmo ano, Bound foi diretor de exploração para a primeira busca para encontrar o navio
Endurance' de Shackleton. Em 2022 as buscas foram retomadas e em 5 de março o Endurance foi
encontrado e, como Bound previu, estava de pé, em grande parte intacto, orgulhoso do fundo do mar
e em excelente estado de conservação.

