
VISITANDO (DE CARRO) 

As Ilhas Falkland têm uma extensa rede de estradas internas 
ligando a maioria dos pontos de interesse e colonias rurais. Se 
decidir o seu roteiro por  estrada como parte de suas férias, 
deve estar preparado para um tempo de 1-4 horas para dirigir 
entre as  colonias rurais e outros  pontos de interesse. Contrate 
um guia experiente para dirigir para você ou aluguel um veículo 
caso voce tenha tempo disponivel. O limite de velocidade em 
Stanley é de 25 mph  e um máximo de 40 mph na estrada aberta.
 

VISITANDO (VÔOS DOMÉSTICOS) 

O Serviço Aéreo do Governo das Ilhas Falkland (FIGAS) opera
vôos domésticos usando aeronaves leves de Stanley para 
muitas das principais colonias rurais e destinos turísticos nas 
Ilhas. Durante o verão os vôos são agendados de acordo com 
a demanda e disponibilidade do dia, exceto no Natal e no Ano 
Novo. Os Vôos podem ser reservados com agentes de viagens 
locais ou entrando em contato;
foperationsconrol@figas.gov.fk and (ph) +500 27219.

VISITANDO (POR BALSA)
A Workboat Services (Serviço de Barco) opera um serviço de 
balsa entre New Haven no Leste Falkland e Port Howard no 
Oeste Falkland, são permitidos veículos e passageiros a viajar 
entre as duas ilhas principais. Para mais informações, horários 
de partidas e preços, por favor visite 
www.workboat.co.fk ou e-mail admin@workboat.co.fk

PLANEJANDO SUA AVENTURA Nas ILHAS FALKLAND
Para tornar o seu tempo nas Ilhas Falkland o mais agradável 
possível recomendamos que você reserve com um de nossos 
agentes de viagem aprovados - localizados aqui nas Ilhas ou 
em outros países. Para encontrar um agente preferido, consulte 
o Guia de Viagem seção operadores em nossa web pagina   
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ROTEIRO SUGERIDO: NAS  ILHAS FALKLAND
Dia 1: Chegada ao aeroporto de Mount Pleasant e 

transferencia para San Carlos onde você pode 
visitar o local em que os britânicos desembarcaram 
em 1982 e do cemitério britânico, bem como passear 
pelo museu.
Voe com FIGAS até Pebble Island e descubra as 
pedras semipreciosas e a fantástica diversidade 
de vida selvagem, incluindo até quatro espécies de 
raças de pinguins.
Transferir com FIGAS vôo para Carcass Island 
para aproveitar a tranquilidade desta pequena ilha 
e encontros próximos com algumas das aves mais 
raras do mundo, o estriado caracara. Faça uma 
viagem de um dia de barco para Ilha West Point  
com espectacular paisagem no topo do penhasco, 
uma colónia de albatrozes de raça negra e pinguins 
rockhopper.
Transferir para a Ilha de Weddell - o maior do 
arquipélago depois de Leste and Oeste Falkland 
oferecendo longas caminhadas e oportunidades de 
vida selvagem com muito espaço aberto para os 
visitantes desfrutarem.

Hoje voe para Port Howard, onde você pode 
experimentar uma fazenda e desfrute a pesca local.
Transferir com o FIGAS vôo  para a Ilha dos Leões 
Marinhos ou para o Ilha  Bleaker.  Ambos são ideais 
para explorar a pé devido a topografia e você pode 
descobrir uma variedade de vida selvagem.
Vôo final no com o FIGAS para Stanley para  duas 
noites. Explore a capital da ilha a pé ou organise uma 
visita com guia. Visite o museu das Ilhas Falkland, 
Christ Church Cathedral, desfrute de um passeio ao 
longo da praia em Surf Bay, visite as lojas, bares ou 
restaurantes. Ou passar um dia no Volunteer Point, 
que possui a maior colônia de pinguins-rei acessível 
do mundo.
Partida de Stanley de carro para o Aeroporto de 
Mount Pleasant e final de sua jornada. Não se 
esqueça de fazer compras de lembranças antes de 
sair!

Dia 2-3:

Dia 4-6:

Dia 7-8:

Dia 9-10:

Dia 11-12:

Dia 13-14:

Dia 15:

COMO CHEGAR AQUI (Pelo AR) 
As Ilhas Falkland são facilmente acessadas por duas rotas 
de vôo principais. A LATAM voa para as Falklands todos os 
sábados de manhã, partindo de Santiago e voando pela cidade 
chilena do sul de Punta Arenas. Uma vez por mês o vôo também 
pára em Rio Gallegos, Argentina. A LATAM é uma parceira 
da oneworld e se conecta com operadoras internacionais na 
Europa, América do Norte, Australásia e África. O tempo de 
vôo  aproximado de Santiago até as Ilhas Falkland é de 6 
horas (incluindo a escala em Punta Arenas). Para  mais recente 
informações sobre as tarifas da LATAM, consulte a seção Guia 
de Viagem, Chegando aqui em www.falklandislands.com

Como alternativa, você pode reservar o vôo semanal  com 
a LATAM, que opera um vôo toda quarta-feira de São Paulo 
(GRU), retornando no mesmo dia. Uma vez por mês, o vôo 
pára em Córdoba, Argentina (COR). O vôo inaugural está 
programado para quarta-feira 20 de novembro de 2019.
Vôos diretos também estão disponíveis saindo do  Reino Unido 
em um serviço aéreo operado pelo MoD, partindo de Brize 
Norton, Oxfordshire (Reino Unido). O tempo total de vôo  é de 
18 horas, incluindo uma parada de reabastecimento em Cabo 
Verde. Para as últimas informações sobre Tarifas do MoD, 
consulte a seção Guia de viagem, Como chegar aqui em
www.falklandislands.com

COMO CHEGAR AQUI (PELO MAR)
 

As Ilhas Falkland tornaram-se um destino popular para 
cruzeiros de navios e iates de aluguel, com mais de 30 
empresas agora incluindo as Ilhas nos seus itinerários. Os 
Navios geralmente visitam Stanley, a capital das Ilhas Falkland, 
e uma seleção de ilhas e colonias rurais conhecidas pela sua 
beleza natural e fauna silvestre. Muitos desses navios estão 
em rota para a Peninsula da Antártica, Geórgia do Sul e portos           
sul-americanos selecionados. Para obter uma lista completa 
das empresas que visitam Falklands, consulte Seção 
de guia de viagem, operadores em nossa web pagina  
www.falklandislands.com 

ILHAS FALKLAND
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CAPITAL
 

Stanley é a capital das Ilhas Falkland, localizada no leste 
Falkland em torno do pitoresco Porto Stanley.

STATUS
 

As Ilhas Falkland é um território dependente do Reino Unido. 
O território é internamente autogovernados e financeiramente 
auto-suficiente, embora sob uma moderna Constituição, 
o Governo do Reino Unido é responsável pela  defesa e 
negócios estrangeiros da Ilha. 

DIFERENÇA DE TEMPO
 

GMT – 4 horas (inverno FI) 
GMT – 3 horas (verão FI)

LÍNGUA
 

Inglês é a língua oficial das Ilhas Falkland.

ECONOMIA
 

Guias de Taxas de Licença para a  pesca, turismo e 
agricultura são os contribuintes para a economia das Ilhas. 
O governo está investindo também na exploração mineral / 
petrolífera e projetos de aquacultura para diversificar futuras 
oportunidades na economia. 

ELETRICIDADE
 

A corrente elétrica nas Ilhas são de 220/240 volts, 50Hz. 
Tomadas padrão de aparelhos britânicos funcionarão nas 
Ilhas, mas se você  é visitante de outro país, não deixe de 
trazer adaptador relevante para seus aparelhos. Adaptadores 
internacionais pode ser comprado localmente em lojas de 
varejo selecionadas.

POPULAÇÃO
 

De acordo com os dados do Censo de 2016, a população 
das Ilhas (excluindo pessoas afiliadas à guarnição militar) 
é 2.841. 2.460 pessoas vivem em Stanley, o equivalente a 
86,6% do total população nas Ilhas Falkland.

GEOGRAFIA E LOCALIZAÇÃO
 

As Ilhas Falkland são um grupo compacto com de mais de 
778 ilhas situadas a 400 milhas da ponta sudeste da  América 
do Sul. As ilhas têm uma área total de 12.000 km² (aprox. 
o tamanho de Connecticut ou metade do tamanho do País 
de Gales). Apesar de várias grandes cadeias de montanhas, 
as ilhas são relativamente plana, não mais de 705m acima 
do nível do mar no seu ponto mais alto. As duas principais 
ilhas são East Falkland e West Falkland, ligadas por serviços 
aéreos e de balsa. As Ilhas situam-se entre 51 ° e 53 ° S e 
longitude 57 ° e 62 ° W.

FLORA E FAUNA
 

Mais de 220 espécies de aves foram registradas nas Ilhas 
Falkland, incluindo 5 espécies de raças de pinguim e mais 
de 70% da população mundial de  albatrozes de raça negra. 
Existem também 14 espécies de marinhas mamíferas, 
como o   elefante do sul, leão do mar do sul, golfinho de 
Commerson, golfinho de Peale e baleia assassina (orca). 
Mais de 350 espécies de plantas também foram identificadas 
nas Ilhas Falklands, das quais 14 são endêmicas e 181 são 
nativas.

SERVIÇOS MÉDICOS
As  Ilhas Falkland têm um excelente sistema de saúde, com 
um hospital localizado em Stanley fornecendo acesso aos 
médicos, cirurgiões, radiologistas, dentistas, farmacêuticos 
e anestesista. Turistas, além dos residentes no Reino 
Unido, são obrigados a pagar por todos os serviços médicos 
recebidos enquanto estiverem nas ilhas.

SERVIÇOS DE DINHEIRO
 

Existe apenas um banco nas Ilhas Falkland, o Standard 
Chartered Bank (SCB), aberto nos dias úteis. SCB pode trocar 
dinheiro, transferir fundos, emitir adiantamentos em dinheiro 
contra a Visa e cartões de crédito Mastercard. Aplicam-se 
taxas para todos os SCB serviços e identificação com foto 
são necessários para todas as transações. Atualmente 
não há caixas eletrônicos nas Ilhas, os viajantes são 
encorajados a levar dinheiro para compras fora de Stanley.
 

Visa e Mastercard são aceitos em muitas lojas, hotéis e 
restaurantes em Stanley (podem ser aplicadas taxas). No 
entanto, American Express e outros cartões internacionais 
têm aceitabilidade limitada nas Ilhas. Algumas operadoras 
selecionadas em Stanley  aceitam cartões de crédito e débito.

Verifique se o seu cartão pode ser aceito antes de 
fazer uma compra. Taxas de câmbio; O banco define 
uma taxa de câmbio diária na Bolsa de Valores de 
Londres – o comercio local  referem-se a esta taxa 
ao definir suas próprias taxas de cambio diária.

MOEDA
 

A moeda local é a Libra das Ilhas Falkland (£ FK), que 
tem o mesmo valor que a libra britânica (também aceitável 
como moeda legal em todas as Falklands). Muitas lojas, 
hotéis e restaurantes em Stanley também aceitam dólares 
americanos e euros em dinheiro. Confirme seu método de 
pagamento antes compra.

COMUNICAÇÕES (WEB E TELEFONE)
Existem vários hotspots wi-fi localizados em torno de Stanley.
Os visitantes indo para mais longe devem verificar com seus
provedores de hospedagem se caso necessário acesso à 
Internet. Para mais informações, por favor visite ou providors 
webiste www.sure.co.fk

O provedor de telecomunicações local (Sure) oferece 
serviços de roaming internacional para celular / celular para 
seleção de empresas telefônicas em todo o mundo, bem 
como um cartão SIM pré-pago. Existe também espalhados 
em torno de Stanley  caixa de telefône público, para serem 
usadas com cartões pré-pagos, Infelizmente cartões 
telefônicos internacionais não podem ser usados nas Ilhas 
Falkland. Para mais informações, visite www.sure.co.fk

COMIDA E BEBIDA
 

As Falklands possuem excelentes pratos de frutos do mar. 
Dependendo da temporada você pode desfrutar de Falkland  
lula, truta do mar, kingclip e toothfish patagônico. Cordeiro e 
carne bovina  organicos natural das Ilhas e patê de ganso 
da montanha também são pratos populares em restaurantes 
locais. Uma excelente selecção de vinhos internacionais é 
disponível tanto em restaurantes e supermercados, como as 
cervejas mais renomadas e tambem bebidas alcolicas. Água 
da torneira nas  Ilhas Falkland é limpa e segura para beber.

REQUISITOS DE ENTRADA E SAÍDA
 

Passageiros em cruzeiro
lDeve ter um passaporte válido.
lÉ aconselhável levar uma identificação com foto  (carteira 
de motorista válida incluindo foto e assinatura são aceitáveis), 
particularmente se pretender retirar fundos do banco.
lDeve ter seguro de viagem, inclusive de evacuação 
médica de avião.
lDeve pagar por quaisquer serviços médicos recebidos em 
terra.
lNão precisa de visto de visitante para entrar nas Ilhas 
Falkland.
lNão requer nenhuma vacina especial para entrar nas ilhas.
Visitantes terrestres
 

Todos os visitantes internacionais chegando nas Ilhas 
Falkland deve:
lPossuir um passaporte atual, válido pelo tempo de duração 
pretendido.
lPossuir um bilhete de retorno (avião ou barco) e evidência 
de alojamento e fundos pessoais suficientes.
lPossibilidade de comprovar seguro de viagem válido, 
inclusive evacuação por avião.
lPagamento para quaisquer serviços médicos recebidos 
durante o sua estadia em Falklands.
lPague uma taxa de embarque na saída no Aeroporto 
Internacional Mount Pleasant, pagável em dinheiro com £FK, 
£GBP or US dollars.(atualmente são £26). Também pode ser 
pago em cartão de crédito, Débito, Visa or MasterCard.
l No momento, não há requisitos de vacinação para entrar 
nas Ilhas Falkland. 

l43% da população atual nasceu nas Ilhas Falklands
l24% da população são descendentes de britânicos
l8% da população é de descendência da Ilha de Santa Helena 
l5% da população são descendentes de chilenos.

TEMPO E CLIMA
 

As Ilhas Falkland estão tão perto do Pólo Sul quanto Londres 
é para o Pólo Norte. Em média, as Ilhas são mais frias do 
que Londres no verão, e  mais quente no inverno. O verão 
é um tempo maravilhoso, com longas horas de luz do dia 
semelhantes às das regiões costeiras do sul da Inglaterra. 
Leste Falkland é geralmente mais úmido que Oeste Falkland.  
As temperaturas do verão atingem o meio 20 ° C (70 ° F)
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