
      

CAMPOS DE GELO SUL ROTA KAWESKAR

A Rota Kaweskar explora o Campo de Gelo Sul, localizado na Patagônia Austral. Abarca um area de quase 14.000
km2 e 350 km longo aproximadamente, produzendo 48 bacias de origem glaciar. É considerada uma das

principais reservas de água doce do mundo, sendo uma das mais importantes zonas glaciarias da Patagônia,
onde estão o Glaciar Amalia ou o Fiorde Calvo. Este percorrido leva seu nome em memória dos indígenas

Kaweskar que habitavam estas regiões.
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4 dias - 3 noites

Puerto Natales / Glaciar Amalia / Puerto Natales
Os campos de gelo sul de rota de navegação a vela de Puerto Natales para o Amalia Glacier, visitando geleiras como El Brujo,
Fernando, capitão Constantino, Fiorde Calvo 挍orde montanhas para voltar para Puerto Natales em um roteiro de viagem round (de
voltar para Puerto Natales).

Skorpios III - Route Kaweskar (Puerto Natales)

O M/N Skorpios III, opera este roteiro, acomoda até 110 passageiros em suas 49 cabines, saíndo duas vezes por semana, navegando
desde o mês setembro a avril. Parte desde a estação portuária de Skorpios em Puerto Natales, a cidade austral chilena famosa por
encontrar-se muito perta às Torres del Paine. Se chega de avião até Punta Arenas e dali de ônibus até Puerto Natales, mesmo que
em temporada alta está a opção de vôos direitos. Também se pode chegar por terra desde El Calafate.

A Motonave tem tecnologia avançada com referimento a telecomunicações, inclui navegação satelital. As cabines estão cobertas de
madeiras nativas e estão climatizadas. Há suites master, suites junior, duplo casal, duplo A e B e de Solteiro. Todas tem banheiro
privado, TV LCD, frigobar, musica funcional, fechaduras eletrónicas e caixa forte. A embarcação apresenta cobertas, salões e
comedores para 130 pessoas. Durante a viagem, as conferências se traduzem em inglês ao mesmo tempo. Tem 2 bares, para
fumantes e não fumantes.

A motonave M/N Skorpios III, foi feita em 1995 nos próprios estaleiros da família Kochifas, apresenta uma eslora de 70 metros e
uma largura de 10 metros, com um fundo de quase 3,5 metros, apenas mais grande que aquele do Skorpios II. Apresenta espaçosas
cabines decoradas com madeira que estão localizadas em 5 cobertas, todas com banheiro privado, TV LCD e música ambiental. Se
pode escolher entre cama de casal ou twin. O barco oferece 2 salões estilo bar, um deles é o comedor principal ou salão Quitralco
que é apto para fumantes e o outro é o Bar San Rafael apto para não fumantes.

Dia 1 - Puerto Natales, Canais Patagônicos…

Zarparemos desde Puerto Natales para começar o nosso périplo pelos canais patagônicos de Angostura Kirke, Morla Vicuña, Unión,
Collingwood e Sarmiento.

Dia 2 - Glaciares Amalia, El Brujo, Fernando, Alipio e Fiordes Calvo e das Montanhas

Durante a manhã chegaremos até o Glaciar Amalia, ao qual nos aproximaremos o máximo possível. Deixaremos o Glaciar Amalia
para procurar um outro glaciar: El Brujo. Antes do meiodia nos propomos chegar perto do Glaciar El Brujo, tentaremos de descer se
o gelo e as condições do clima permitem. Quando os raios do sol se põem em forma perpendicular à crosta terrestre zarparemos
para procurar o Fiorde Calvo. Uma vez chegados ao 挍orde, faremos um passeio no barco Capitán Constantino para poder atravessar
os gelos e chegar a visitar os Glaciares Fernando, Capitán Constantino e Alipio. Na tarde zarparemos em direção ao Fiorde das
Montanhas.

Dia 3 - Glaciares Bernal, Herman, Alsina, Paredes

À manhã visitaremos o Fiorde das Montanhas com o objetivo de poder observar uma grande quantidade de glaciares que penduram
da Cordilheira dos Andes. Conheceremos o Glaciar Bernal, onde faremos trekking pela vegetação para terminar na base do glaciar.
Também chegaremos até o Glaciar Herman onde percorreremos a baía onde poderemos desfrutar da sua beleza natural junto aos
diferentes matices de demostração dos témpanos. Todo isto se podera efetuar se as condições da maré o permitem. Continuando
com a nossa descoberta de glaciares, vamos ver o Glaciar Alsina e o Glaciar Paredes. À tarde regressaremos ao Fiorde das
Montanhas para zarpar e navegar ao cruce da Angostura Kirke. À noite espera-nos a festa de despedida junto ao jantar com o
capitão, desde já que sera acompanhado de um baile. À noite tocaremos fundo na Terminal Skorpios em Puerto Natales.

Dia 4 - Terminal Skorpios em Puerto Natales

Desembarcaremos na Terminal em Puerto Natales, aquelos que abonaram o serviço de traslado de ônibus até o Aeroporto de Punta
Arenas, estarão esperando. Fim de nossos serviços.





Temporada 2015-2016

Preços: Campos de Gelo Sul - Rota Kaweskar

CABINAS T ATENAS ACROPOLIS PARTHENON OLYMPO ATHOS

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

SINGLE Baixa 2.535 USD

SINGLE Alta 2.775 USD

DWB B Baixa 1.690 USD

DWB B Alta 1.850 USD

DWB A Baixa 1.815 USD 1.915 USD 1.915 USD

DWB A Alta 1.975 USD 2.075 USD 2.075 USD

DUPLO MATR Baixa 2.015 USD

DUPLO MATR Alta 2.175 USD

SUITE JUNIOR Baixa 2.115 USD

SUITE JUNIOR Alta 2.325 USD

SUITE MASTER Baixa 2.315 USD

SUITE MASTER Alta 2.525 USD

CAMA EXTRA Baixa 920 USD 1.020 USD 1.070 USD 1.120 USD 1.120 USD

CAMA EXTRA Alta 1.020 USD 1.120 USD 1.170 USD 1.220 USD 1.220 USD

Saídas: Campos de Gelo Sul - Rota Kaweskar

Saídas Campos de Gelo Sul - Rota Kaweskar

OUTUBRO 2015 20 23 27 30

NOVEMBRO 2015 6 13 20 27

DEZEMBRO 2015 1 4 8 11 15 18 23 26 30

JANEIRO 2016 2 5 8 12 15 19 22 26 29

FEVEREIRO 2016 2 5 9 12 16 19 23

MARÇO 2016 1 4 8 11 15 18 22 25 29

ABRIL 2016 1 5 8 12 15 19 22 26 29





Mapa de Rota

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







 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

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.

Características del Skorpios III

M/N Skorpios III

Equipada com o melhor da hoteleria náutica 5 estrelhas, a "Nossa Súper Classe", sua capacidade média é de 100 passageiros em 55
cabines de luxo e com camas baixas, navega na rota clássica.

Qualquer que fosse o motivo, as medidas acanhadas obrigariam o Skorpios III a ser o que é: um navio para adultos. Ele não tem
playground, nem lan house, nem monitores infantis para chamar de "tios" e nem os canais de TV Cartoon Network e Nickelodeon.

DADOS TÉCNICOS

Total Comprimento: 70,00 m
Manga Traçado: 10 m
Puntal Modelado: 4,20 m
Volumen Deslocado: 1210 ton.
Potência: 1.800 h.p
Velocidade: 14 nodos
Autonomia: 2.000 milhas
Capacidade Máxima: 125
Cabines: 55
Tripulantes: 34
Ano: 1995
Classi挍cação: A.B.S.
Sola / Imo
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