
      

LAGOA SÃO RAFAEL EM 5 DIAS

Nosso ferry se dirige à Lagoa São Rafael, mais corretamente chamado lago São Rafael, que se encontra na Região
de Aysén, no sul do Chile. Une-se com o Canal Moraleda através de golfos e charcos, no norte. Na direção Este,

seu limite é o Istmo de Ofqui e a península de Taitao. Os Campos de Gelo Norte estão ao sul da Lagoa de São
Rafael. Sua formação é consequência do retrocesso do glaciar São Rafael, por isso é pós-glaciar.
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5 dias- 4 noites

Lagoa São Rafael, considerada a última testemunhas das glaciações, já que é de origem pos-glaciar devido ao retrocesso originado
pelo glaciar homônimo.

Dia 1 - Calbuco, Seno de Reloncaví, Golfo de Ancud, Paso Nao e Golfo Corcovado

Antes de embarcar e começar nossa travessia, teremos um bate-papo introdutório com um vídeo de segurança. Zarpamos à tarde
de Porto Montt em direção à Lagoa São Rafael por Cabulco, região habitada por huilliches e chonos e descoberta por Pedro de
Valdivia em sua procura pelo Estreito de Magalhães. Atravessamos o Seno de Reloncaví e o Golfo de Ancud para nos aproximar ao
Golfo Corcovado, que delimita as regiões de Los Lagos com a de Aysén, no extremo sul do Chile.

Dia 2 - Canal Moraleda, Islas Guaitecas, Porto Aguirre, Caleta Andrade, Fiordo Aysen

Com as primeiras luzes da aurora incursionamos pelo Canal Moraleda que divide o Arquipélago de Chonos e as Ilhas Guaitecas do
continente. Depois do café-da-manhã e de um bate-papo infomativo matinal, teremos um interessante relatório sobre a XI Região
Aysén do General Carlos Ibánez del Campo e da Lagoa São Rafael. Trata-se de uma das quinze regiões chilenas que limitam com a X
Região de Los Lagos ao norte e com a XII Região de Magalhães, ao sul, sendo sua capital a linda cidade de Coihaique.

A Lagoa São Rafael mais que lagoa é um lago, devido às suas dimensões, já que cobre 120 km2 de área. Essa lagoa foi originada
como consequência do retrocesso do glaciar São Rafael. Seus limites são o Canal Moraleda ao norte, e o Istmo de Ofqui e a
Península de Taitao ao sul, separando-se dos Campos de Gelo Norte.

Depois do almoço, nas primeiras horas da tarde, ancoramos em Puerto Chacabuco, principal porto marítimo de Aysén. Podemos
visitar Coyhaique em forma optativa e degustar de um churrasco patagônico. Quem preferir 넀栀car a bordo do ferry desfrutará do
jantar, prévio à festa que organizamos para essa noite, Finalmente, zarpamos de Puerto Chacabuco.

Dia 3 - Estero Elefante, Lagoa São Rafael, Porto Chacabuco, Canal Concepción

Em nosso percurso deixamos o Paso Quesahuén e Estero Elefante e, mais tarde, deixamos Paso de Bidts e o Rio Témpanos. Quando
se navega pelo rio estima-se de 5 a 6 nós devido à grande intensidade de suas correntes e à presença de blocos de gelo à deriva.
Enquanto tomamos café-da-manhã podemos observar o ingresso à Lagoa São Rafael.

A Lagoa apresenta interessantes atrações desde suas termas como Chilconed, Maca e Puyuhuapi com mananciais de 50°C, a prática
de rafting no rio Baker, o de maior caudal do Chile e a possibilidade de pesca esportiva, com grandes espécies como truta marrom
ou truta arco-íris. Teremos uma sessão informativa e instruções para o desembarque. Sempre que as condições meteorológicas
permitam, descendemos em barcos in렀뀀áveis, brindando com uísque na mão. Já em terra, encontramos caminhos de interpretação, a
cascata do Rio Saltón e o monte de neve, como complemento. À meia-noite ancoramos em Porto Chacabuco.

Dia 4 - Porto Chacabuco, Canal Moraleda, Golfo Corcovado

Depois do café-da-manhã faremos um tour a Aysén, em forma optativa. Depois do almoço, teremos uma aula de nós. À tarde,
deixamos Puerto Chacabuco, o porto marítimo por excelência da região de Aysén, o qual se pode abordar desde Puerto Montt,
gerando a única possibilidade de trânsito leve ou pesado entre ambas as cidades, já que não há estrada que una esses destinos.

Continuamos a travessia chegando ao Canal Moraleda, para depois entrar nos canais Pérez Norte e Sul e chegar ao objetivo do dia: o
Golfo de Corcovado, lugar exclusivo para a avistagem de baleias azuis em temporada estival, desde dezembro até março, entre a
ilha de Chiloé e o continente. Podemos desfrutar de um documental relacionado com essa bela região. Finalmente, depois de jantar,
jogaremos bingo, antes de descansar.

Dia 5 - Calbuco, Golfo de Ancud e Seno de Reloncaví

Chegaremos a Puerto Montt no meio da tarde, passando pelo Golfo de Ancud até chegar ao Seno Reloncaví.

Nota: O itinerário inclui alojamento de acordo à categoria escolhida. Todas as comidas estão incluídas (café-da-manhã, almoço e





jantar). O horário do check-in, aos sábados, é das 09:00 às 12:00h. Às 14:30 horas se realiza a apresentação formal e o barco zarpa
aproximadamente às 15:00 horas. Todos os itinerários se encontram sujeitos a modiᨀ�cações, dependendo das condições metereológicas
imperantes.

Mapa de Rota

Informações Gerais

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.







 CONSULTAR   RESERVAR
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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

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.

¿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 e넀栀caz para ser validado, apresentando bilhete de identidade ou certi넀栀cado 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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