
      

CAMPO DE GELO NORTE - CHONOS ROTA: SKORPIOS II

A Rota Chonos explora o Campo de Gelo Norte, localizado na Patagônia Austral. Tem um area de 4.400 km2 e
uma longitude de 100 kms de norte ao sul e um amplo de aproximadamente de 40 kms de este a oeste, seus gelos

cobrem um pouco mais de 70 glaciares. Esta masa de gelo é o berço do glaciar mais perto ao Equador que
descende ao mar, o Glacias San Rafael, que cobre 15 kilometros, entre o Monte San Valentín até a Laguna do

mesmo nome.
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6 dias - 5 noites

Campos de Gelo Norte: Desde Puerto Montt, Região dos Lagos, Patagônia Chile.

A motonave M/N Skorpios II

Foi construída no ano 1988 nos próprios estaleiros da família Kochifas, que presenta uma eslora de 70 metros e uma largura de 10
metros, com um fundo de quase 3 metros. Tem amplias cabines decoradas com madeira que estão distribuidas em 5 cobertas, todas
com banheiro privado, TV LCD e música ambiental. Pode escolher com cama de casal ou twin. A embarcação oferece 2 salões de
estilo bar, um delos é o comedor principal ou salão Quitralco que é apto para fumantes e o outro é o Bar San Rafael apto para não
fumantes.

O M/N Skorpios II, tem até 130 passageiros que saim todos os dias sábado e regressam nas quintas, navegando desde o mês de
setembro a maio. Parte desde a estação portuária de Skorpios em Puerto Montt, a cidade mais importante do Distrito de Lagos, que
data de 1853 frente ao Seno de Reloncaví.

Em plena travessia a tripulação oferecera a sua experiência e se podera desfrutar de um nivel gastronomico para exigentes, graças
ao chefe que lhe fara degustar pratos regionais elaborados com frutos de mar e carnes da região, respeitando a tradição culinária da
Patagônia, onde destacam-se a aranha-do-mar, cholgas, ostras, ouriço-do-mar, salmões, corvinas, robalos e congrios, sem
esquecer-se do Curanto, o prato tradicional da gastronomia milenária de Chiloé, sempre acompanhado da excelente companhia de
䎽袀nos vinos chilenos, catalogados como um dos melhores do mundo.

Dia 1 - Desde o Arquipélago de Llanquihue, Cidade de Calbuco, Golfo de Ancud, até o Golfo Corcovado

O ferry MV Skorpios II zarpa da cidade chilena de Puerto Montt, no distrito de Lagos para começar a navegação Rota Chonos
(Glaciar San Rafael). Puerto Montt é capital da provincia de Llanquihue e da X Região dos Lagos. Deixaremos de lado o arquipélago
de Llanquihue, famoso por seu lago que é o centro turístico mais importante da região. Poderemos avistar a antiga cidade de
Calbuco, que data do ano 1603, pertence a mesma região. Mais tarde, a carta de navegação ira ao Golfo de Ancud, que divide do
continente à Ilha de Chiloé do Arquipélago da Ilha Grande de Chiloé, deixando de lado o Golfo Corcovado.

Dia 2 - Navegando os canais Moraleda e Ferronave

Viajaremos neste dia pelos Canais Moraleda e Ferronave. O canal Moraleda separa ao Arquipélago de Chonos não somente da Ilha
Magdalena, senão também de todo o continente chileno. Depois de várias horas de navegacão, chegaremos a Puerto Aguirre, uma
pitoresca aldeia de pescadores, para depois percorrer os canais Ferronave, Pilcomayo e Canal Costa, passado o meiodia. Ao
entardecer, ancoraremos em Caleta Hualas ou Punta Leopardos, muito perto do Glaciar San Rafael. Este glaciar é aquele de maior
tamanho dos glaciares dos Campos de Gelo Norte, mantém ativa à laguna homônima e graças a ela desemboca no canal Moraleda.

Dia 3 - Laguna San Rafael, Canal Témpanos e Glaciar San Rafael

Surlcaremos bem cedo as águas de San Rafael e o Canal Témpanos. Durante a manhã o ferry ingresara à laguna para ancorar a
somente 2 km do Glaciar San Rafael. Antes do meiodia nos embarcaremos nums pequenos barcos para desfrutar dos témpanos que
dão vida a esta paisagem única, sempre que as condições do clima sejam acessíveis. Pela tarde achegaremos aínda mais ao glaciar
até que 䎽袀nalmente vamos embora ao Fiorde Quitralco.

Dia 4 - Fiorde Quitralco, Chiloé, Canais Moraleda e Pérez Norte

Em nosso quarto de dia de rota espera-nos o encontro com o Fiorde Quitralco, o qual desfrutaremos de perto conhecendo-o ao
navegar em pequenos barcos de borracha. Depois do café da manhã, poderemos desfrutar de uns banhos termais com uma
temperatura perto aos 32ºC. Ao entardecer dirigiremos-nos à Ilha de Chiloé penetrando pelos canais Moraleda e Pérez Norte. O
Canal Moraleda amplia-se em seus 2 braços, Costa e o Estero Elefantes.

Dia 5 - Golfo Corcovado, Estero de Castro

Atravessaremos o Golfo Corcovado, onde poderemos avistar baléias azuis ou alfaguaras. Continuaremos a carta de navegação





beirando a costa oeste de Chiloé, pelo Canal Yal para desembarcar na cidade costeira do Estero de Castro para visitá-la. À noite
voltaremos para navegar em direção a Puerto Montt pelos canais Lemuy, Dalcahue e Quicaví, enquanto começa o jantar e festa de
despedida acompanhada de um baile.

Dia 6 - Puerto Montt

Atracaremos muito cedo no cais da Terminal Skorpios no porto de Angelmó. Uma vez terminado o café da manhã,
desembarcaremos para despedir-nos da aventura pelos Campos de Gelo Norte.

Temporada 2015-2016

Preços: Campos de Gelo Norte - Rota Chonos

CABINAS T ATENAS ACROPOLIS PARTHENON OLYMPO ATHOS

PREÇOS 2015-2016 B/A BASE DUPLO BASE DUPLO BASE DUPLO BASE DUPLO BASE DUPLO

SINGLE Baixa 3.000 USD

SINGLE Alta 3.300 USD

BASE DUPLO Baixa 2.000 USD 2.100 USD 2.150 USD

BASE DUPLO Alta 2.200 USD 2.300 USD 2.350 USD

TRIPLE Baixa 1.600 USD 1.700 USD 1.750 USD

TRIPLE Alta 1.700 USD 1.800 USD 1.850 USD

DUPLO MATR Baixa 2.250 USD 2.250 USD

DUPLO MATR Alta 2.450 USD 2.450 USD

QUADRUPLE Baixa 1.400 USD 1.500 USD 1.550 USD

QUADRUPLE Alta 1.500 USD 1.600 USD 1.650 USD

SUITE JUNIOR Baixa 2.350 USD

SUITE JUNIOR Alta 2.600 USD

SUITE MASTER Baixa 2.500 USD

SUITE MASTER Alta 2.800 USD

Saídas: Campos de Gelo Norte - Rota Chonos

Saídas Campos de Gelo Norte - Rota Chonos

SETEMBRO 2015 5 15 20 26

OUTUBRO 2015 3 10 17 24 31





NOVEMBRO 2015 7 14 21 28

DEZEMBRO 2015 5 12 20 27

JANEIRO 2016 2 9 16 23 30

FEVEREIRO 2016 6 13 20 27

MARÇO 2016 5 12 19 25

ABRIL 2016 2 9 16 23 30

Mapa de Rota



 CONSULTAR   RESERVAR

ARGENTINIAN EXPLORER

Av. Callao 531 Piso 3° Depto. “B”, (C1022AAR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Teléfono: +54 11 4371-8055 - email: ventas@argentinianexplorer.com - Web: http://argentinianexplorer.com

Informações Gerais

Datos importantes para tener en cuenta

Tasa de Embarque

No se debe abonar ningún impuesto portuario durante la navegación, sólo se paga la tasa de embarque, que es de
aproximadamente 10 U$.

Telefonía Satelital

A bordo del barco hay telefonía satelital, se puede hablar a cualquier parte del mundo, de acuerdo a la tarifa correspondiente a cada
destino.

Electricidad

El voltaje a bordo es de 220 volts AC (50 ciclos)

Ropa

Se recomienda llevar vestimenta necesaria para las excursiones, como ser zapatillas de trekking, parka o campera impermeable,
gorro, bufanda, anteojos para sol, protector solar. El traje de baño es aconsejable llevarlo para los que hacen la travesía en el M/N
Skorpios II. También se debe llevar zapatos cómodos para usarlos en el barco y zapatos gruesos (borceguíes) para las salidas o para
la cubierta del barco. Se puede llevar ropa formal para la noche de gala. El barco no ofrece el servicio de corte de pelo a los
tripulantes, si hay servicio de limpieza de ropa liviana (lavandería).

Temperatura

En la Ruta Chonos durante la primavera y el otoño la temperatura ronda entre los 5° y los 20° C, en el verano la temperatura se
eleva un poco, oscilando entre los 10° y los 25° C, pudiendo existir algunos días que supere la temperatura máxima. En la Ruta
Kaweskar la temperatura en época primaveral y otoñal es aún más baja, promediando los 8°, en cambio en verano el clima es muy
similar en ambas rutas.
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