
      

FIORDES CHILENOS ROTA DO NORTE

Esse é o itinerário oferecido pelos ferry-boats Navimag. que se dirige em direção ao norte partindo de Puerto
Natales em direção a Puerto Montt, na Região de Lagos. Navegamos por Angostura White e Glaciar Amalia,

depois viajamos a Puerto Edén, pasando, mais tarde, por Angostura Inglesa. Conhecemos o Canal Messier e Bajo
Cotopaxi e, no 䎶쐀nal da viagem, chegamos à Ilha de Inchemó, para depois entrar no Golfo de Corcovado para

ingresar a Puerto Montt.
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4 dias - 3 noites

Zarpando desde Puerto Natales no Parque Nacional Torres del Paine nos ferrys Navimag em direção norte a Puerto Montt no
Distrito de Lagos.

Dia 1 - Porto Natales

À noite começamos o embarque no ferry de Navimag. Depois de um bate-papo introdutório, inicia nossa expedição através dos
䎶쐀ordes patagônicos até Puerto Montt.

Dia 2 - Angostura White & Glaciar Amalia

De madrugada, zarpamos em nosso segundo dia de navegação. Vamos em caminho a seno Unión para prosseguir nossa rota de
navegação até Angostura White com seus 80 metros de largura, dentro do Canal Santa Maria, que é um dos ingressos portuários à
Cidade de Puerto Natales. Continuamos, para alcançar a latitude mais austral de nosso percurso, o Paso Sobenes, e continuar pelo
Farquar até o canal Sarmiento, assim, chegamos a Estero Peet no transcurso da tarde, e depois, ao Ventisquero Skúa, no Seno
Amalia, glaciar que se encontra no Campo de Gelo Sul.

Dia 3 - Porto Edén & Cotopaxi

Chegamos a Puerto Edén, na ilha Wellingtona, durante as primeiras horas da manhã. As costas de Puerto Edén são habitadas pelos
Kaweskar, está no sul do Golfo de Penas e a única forma de chegar é em barco. Continuamos nossa viagem ao norte, à Angostura
Inglesa, localizada em posição Este à Ilha Wellington e une o Canal Messier com o Paso del Indio; é um passo muito reduzido, onde
transita somente um barco por vez.

Seguimos pelo Canal Messier onde se encontra uma pequena ilha chamada “Bajo Cotopaxi”, bem enfrente à Ilha Williams. Nessa
zona baixa 䎶쐀cou varado o barco inglês Cotopaxi, a 䎶쐀ns do século XIX. No extremo norte podemos ver, abandonado, o navio de
cargas “Capitán Leonidas”. No entardecer, continua a navegação pelo Oceano Pací䎶쐀co, e podemos chegar a ver baleias corcundas e
Del䎶쐀ns “Toninas”.

Dia 4 - Inchemó & Golfo de Corcovado

Em nosso último dia de navegação vamos à Ilha de Inchemó, em Aysén, ponto de ingresso aos Canais de Campos de Gelo Norte,
atravessando o Canal Pulluche, com uma frondosa vegetação, com bosques de carvalhos e ciprestes. Durante a rota de viagem de
hoje, podemos observar del䎶쐀ns “Toninas”, lobos-do-mar e aves silvestres. Continuamos através do Canal Costa e Errázuriz até o
Canal Moraleda e Golfo de Corcovado, com possibilidade de ver baleias azuis. Terminamos nossa expedição ingressano no Golfo de
Ancud, Estuário de Reloncaví, para desembarcar no Porto Montt nas primeiras horas da manhã.

PREÇOS Temporada Alta 2015 - 2016 (A partir de: 31-OUTUBRO-2015 de: 31-MARÇO-
2016)

PORTO MONTT - PORTO NATALES / PORTO NATALES - PORTO MONTT

FERRY EDÉN

CATEGORIA SINGLE DUPLO COMPARTILHADA

CABINAS AAA 2.100 USD 1.050 USD -

CABINAS BB 1.380 USD 690 USD 690 USD

CABINAS CC 1.190 USD 595 USD 595 USD





LITERA C - - 550 USD

PREÇOS Temporada Baixa 2016 (A partir de: 1-ABRIL-2016 de: 30-OUTUBRO-2016)

PORTO MONTT - PORTO NATALES / PORTO NATALES - PORTO MONTT

FERRY EVANGELISTAS

SAÍDAS SINGLE DUPLO TRIPLE COMPARTILHADA

CABINAS AAA 1.200 USD 870 USD - -

CABINAS AA 900 USD 630 USD 460 USD 400 USD

CABINAS A 700 USD 550 USD 400 USD 350 USD

NOTE: Os preços são em dólares americanos, com base em um valor do peso chileno de US $ 700 por dólar. Estes valores podem oscilar
aumento ou diminuição dependendo da relação peso / dólar Chile. sujeitas a alterações sem aviso prévio. As tarifas não incluem taxa de
embarque de US $ 10 por pessoa, a ser pago na compra do bilhete. Não há compras são incluídas na loja, café e dicas.

Saídas (Temporada Alta A partir de: 31-10-2015 de: 31-03-2016)

R0TA PORTO MONTT - PORTO NATALES
Check-in: Sexta-feira das 9:00 às 13:00 horas.
Embarque: Sexta-feira às 17:00 hrs.
Saída: Sexta-feira às 20:00 hrs.

R0TA PORTO NATALES - PORTO MONTT
Check-in: Segunda-feira (antes do dia da partida) das 9:00 às 18:30 horas.
Embarque: Segunda-feira (antes do dia da partida) às 21:00 hrs.
Saída: Terça-feira às 6:00 hrs.

Mapa de Rota

















Informações Gerais

Note: O itinerário inclui alojamento de acordo à categoria escolhida. Todas as comidas estão incluídas (café-da-manhã, almoço e jantar).
Todos os itinerários se encontram sujeitos a modi䎶쐀cações, dependendo das condições metereológicas imperantes.

Clima 

O clima que impera nas rotas de navegação dos ferrys de Navimag é marítimo chuvoso, com chuvas que vão entre 2.000 e 4.000
milímetros de precipitações anuais, baixas temperaturas e escassa oscilação térmica, estendendo-se desde a cidade de Puerto
Montt até a zona norte da região de Magalhães, abarcando todas as ilhas que criam os canais.

Como chegar

Pode-se chegar a Puerto Montt de ônibus, carro ou avião. Para os que venham de ônibus, o escritório da companhia naval está a
apenas 5 minutos da rodoviária. Quem chega por via aérea, aterriza no Aeroporto "El Tepual" de Puerto Montt, que se encontra a
16km. Os traslados do aeroporto podem ser de táxi, micro-ônibus ou transfer, que vão ao centro da cidade.





 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

¿Onde apresentar-se antes de embarcar? 

Puerto Montt: Apresentar-se na Av. Angelmó n° 1735, Terminal de transbordadores.

Puerto Natales: Devem apresentar-se em Pedro Montt n° 308.

Puerto Chacabuco: No Terminal de transbordadores.

No caso de já possuir passagem o embarque é feito diretamente.

Descontos

Descontos para ser e䎶쐀caz para ser validado, apresentando bilhete de identidade ou certi䎶쐀cado de estudante (no caso de estudantes)
e deve ser solicitado antes do check-in e deve ser esclarecido na reserva. Descontos para a terceira idade (mais de 60) e estudantes
são válidos mesmo em baixa e alta temporada. O armador reserva-se o direito de alterar as tarifas e itinerários no momento que
considerar apropriado. 

Crianças menores de 2 anos   ... ... ... .  80%
Crianças menores de 12 anos  ... ... ... .  20%
Mais de 60 anos   ... ... ... .  15%
Estudantes   ... ... ... .  10%

Atraso de viagem

Para solicitar o adiamento da viagem deve ser feita por escrito, com um mínimo de 2 dias e deve pagar 10% do valor do bilhete.
Dentro de 2 dias de partida pode ser atrasada viagem, mas, neste caso, você deve pagar metade do valor do bilhete.

Penalidades

Os passageiros podem cancelar, estar sujeito às seguintes deduções do valor total da passagem:

a. 15 dias antes da data da viagem, a retenção de 10%. 
b. Entre 14 dias e 5 dias antes do início de 30% de retenção.
c. Entre 4 dias e 2 dias, a retenção de 70% 
d. Entre 48 horas e o início da viagem, a retenção de 90%. 
e. Após o início da viagem, a retenção de 100%. 

As percentagens de retenção na fonte deve ser feita sobre o valor total da passagem reservados.
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