
      

AUSTRALIS & PATAGÔNIA AUSTRAL EM 10 DIAS

Esta é a melhor opção para aqueles que além de fazer esta travessia marítima procuram conhecer a Patagônia
Austral. Estes programas se complementam visitando a cidade de Ushuaia com seus encantos naturais e a cidade

de El Calafate, ponto de partida para as visitas ao Parque Nacional Los Glaciares e a localidade de El Chaltén. O
programa de 7 dias visita somente Ushuaia, aquele de 10 dias o complementa com El Calafate e El Chaltén.

http://argentinianexplorer.com/
http://viagens.argentinianexplorer.com/
http://voyages.argentinianexplorer.com/
http://viaggi.argentinianexplorer.com/
http://travel.argentinianexplorer.com/
http://reisen.argentinianexplorer.com/
https://www.facebook.com/argentinianexplorer
https://twitter.com/argentinianexp1
https://www.instagram.com/argentinianexplorer/
https://www.pinterest.com/argentinianexp
https://vimeo.com/user40799965
https://plus.google.com/+ArgentinianExplorer
skype:www.argentinianexplorer.com


10 dias 9 noites

Navegando nos Cruzeiros Australis e conhecendo Ushuaia e Calafate, na Ilha de Terra do Fogo em plena Patagônia Austral, próxima
a Antártida.

Faremos uma viagem de expedição numa das embarcações da frota Australis: Os tradicionais Via Australis, o no novo integrante
desta família, o Stella Australis. Este roteiro pode ser feito partindo de Ushuaia ou de Punta Arenas. Se começamos o cruzeiro
Australis desde Tierra Del Fuego visitaremos primeiro Ushuaia e seus arredores antes de começar a viagem se se trata do programa
de 7 dias e começaremos do Calafate se escolhe-se pelo programa mais largo de 10 dias. Mas se a nossa intenção é de zarpar com o
cruzeiro Australis do porto de Punta Arenas, devemos iniciar a viagem desde El Calafate se nossa escolha é de fazê-lo em 10 dias
completando o percorrido ao 䏄㔀m do cruzeiro Australis em Ushuaia. Mas se temos 7 dias disponíveis para esta viagem e de䏄㔀nimos
sair de Punta Arenas, também uma vez 䏄㔀nalizada a viagem com Australis percorreremos Tierra Del Fuego, igual que no caso
anterior, mas eliminando El Calafate antes do começo da navegação em Punta Arenas. Como podemos observar, há quatro
combinações dependendo desde qual porto começamos a nossa expedição nos cruzeiros Australis.

Por exemplo, começamos a travessia do Australis desde Ushuaia. Antes de começar a nossa viagem pelo legendário Canal de Beagle,
batizado em honor a ilustre nave do descobridor deste passo: o capitão Fitz Roy. Dedicaremos previamente uns dias a visita da
cidade mais Austral do mundo, Ushuaia. Aproveitaremos que nosso porto de partida está nesta cidade, para visitar todos aqueles
pontos de interesse e encantos naturais que são imperdíveis durante nosso passo por esta região meridional. Para desfrutar de uma
viagem completa, aconselhamos fazer um City Tour pelos lugares mais simbólicos da cidade, junto ao Museu do Fim do Mundo
transformado a partir de meados do século passado na organização para a compreensão e proteção das heranças territoriais.
Durante a nossa visita a esta cidade não podemos deixar de visitar o famoso Presídio de Reincidentes, antigo penal de esteve em
funcionamento desde 1904 a 1947 e que alojou a perigosos presos federais, provinciais e militares, autores de graves delitos.
Durante a nossa estadia nesta cidade fueguina, poderemos visitar também os encantos naturais do Parque Nacional de Tierra Del
Fuego e seus prestigiosos lagos. O parque nacional é uma Reserva Natural Estrita, que antigamente fora povoada pelos indígenas
Yámanas, evidenciando-se na atualidade vários jazidas arqueológicas pertencentes a este grupo.

Neste lugar não podemos deixar de transitar no Trem do Fim de Mundo, habilitado antigamente para trasladar aos presos que
deviam cumprir com trabalhos públicos em diferentes regiões do parque. Para completar o nosso percorrido por esta bela cidade,
aconselhamos fazer o percorrido pelos Lagos Fagnano e Escondido. O Lago Fagnano, fragmentado geogra䏄㔀camente entre Chile e
Argentina, também é conhecido pelos indígenas Onas como “O Descanso do Horizonte”. O nome se deve a reta ilusória que cria o
horizonte e que se contempla interrompida por este lago. Por seu lado, o Lago Escondido está circundado por extensos bosques e é
famoso pelo cambio da cor da água segundo horário do dia em que se observe e a luz solar que receba. É um bom começo para
desfrutar das paisagens fueguinas antes de partir nos Cruzeiros Australis a uma expedição única e fascinante. Este roteiro de
Australis em 7 dias tem como objetivo maximizar a sua estada na cidades de Ushuaia e otimizar a sua viagem completando-o com
a memorável expedição da frota Australis. No programa de 10 dias conheceremos a Patagônia Austral praticamente completa,
porque incluímos o Parque Nacional Los Glaciares no Calafate.

Dia 1 - Ushuaia

Durante as primeiras horas da tarde faremos o check in na cidade de Ushuaia, para depois embarcar-nos numa das naves de
expedição de Australis: Via ou Stella. Sairemos desde a cidade mais austral do mundo, Ushuaia, transitando o famoso Canal de
Beagle, passando pelo Cabo de Hornos e navegando o Estreito de Magalhães. O Canal de Beagle é um passo marinho originado por
diversas etapas do período das glaciações quaternárias, que anos mais tarde foi dominado pelo mar. O seu norte delimitado por
Ushuaia, e por seus outros extremos por varias ilhas como as Stewart, O`Brien, Gordon, Navarino e Nueva, entre outras. A região
mais meridional do continente Sul-americano que delimita ao norte com a Passagem de Drake, também conhecido como Mar de
Hoces, é o renomeado Cabo de Hornos. O Mar mencionado é distinguido por dividir ao continente Americano da Península
Antártica. A conhecida passagem que une as duas massas de água mais grandes da Terra (Oceano Pací䏄㔀co e Atlântico), é o famoso
Estreito de Magalhães. Localizado em meio da Ilha Grande de Tierra Del Fuego e varias ilhas do Oceano Pací䏄㔀co e a Patagônia
Chilena, possui uma localização estratégica no limite sul de Sulamerica.

Dia 2 - Glaciares Garibaldi & Pía, Avenida de Los Glaciares

Pela manhã entramos no 䏄㔀orde Garibaldi onde faremos o desembarco para começar o trekking através da 䏅�oresta patagônica
austral, ascenderemos à base de uma cachoeira que data da era glacial. Quem não se atreva ir a pé, poderá permanecer no barco e
apreciar a bordo o Glaciar Garibaldi. Durante o segundo dia, a carta de rota do cruzeiro Australis guiará-nos para navegar pela
principal artéria do Canal de Beagle, internaremos-nos pelo noroeste deste canal em Bahia Pía para fazer depois um descenso no
Glacial do mesmo nome. Este espaço de montanha onde a neve se acumula se introduz no cordão montanhoso Darwin para logo





escorrir-se pelas águas da sua baía. Continuaremos a nossa travessia Australis em direção noroeste do Canal de Beagle assim
podemos contemplar a imponente “Avenida de los Glaciares”, um passo estreito no Canal de Beagle onde poderemos observar
muitas línguas de gelo que descendem desde a cordilheira de Darwin em direção ao mar. O nome deste passo é em honor aos
glaciáis que estão particularmente localiçados um ao lado do outro e com pouco tempo de navegação entre os mesmos. Os glaciáis
que a conformam são: Glacial Alemanha, Itália, França, Espanha, Holanda e Romanche.

Dia 3 - Cabo de Hornos (Chile) & Bahía Wulaia

Conforme ao nosso percorrido previamente programado, seguiremos navegando pelo Canal de Beagle e o Canal de Murray, para
depois tentar desembarcar (se nos acompanha o bom clima durante este dia) e apreciar as belezas naturais do Parque Nacional
Cabo de Hornos. Poderemos notar a nossa chegada a este ponto austral, quando nos encontremos com um cerro de mais de 400
metros de altura. Este lugar marca o limite mais distante do conjunto de ilhas fueguinas, que da lugar ao ponto mais austral de Sul
América. Também é o ponto que delimita o extremo norte da Passagem de Drake, mar que divide ao continente Americano da
Península Antártica. O Parque Nacional localizado no “Fim do Mundo” foi declarado no ano 2005 como Reserva da Biosfera pela
UNESCO. Durante o entardecer, desembarcaremos em Bahia Wulaia, atual lugar arqueológico que em outros tempos deu asilo a
uma das mais grandes tribos da região, os Yámanas. Nesta baia o próprio Fitz Roy, quem descobriu o Canal de Beagle, fundou
durante a sua segunda expedição a principal missão anglicana, acompanhado pelo famoso naturalista inglês Charles Darwin.
Durante o percorrido pela baia teremos a oportunidade de poder valorar a sua excelente 䏅�ora e geogra䏄㔀a. Faremos um trekking pelo
bosque magallánico que estará nos esperando com numerosas espécies de 䏅�orais como lengas, coihues, samambaias, entre outras,
para depois chegar a um mirante onde poderemos contemplar uma vista inigualável.

Dia 4 - Parque Nacional Tierra del Fuego & Trêm do Fim do Mundo

Café da manha no hôtel. Durante a tarde iremos ao Parque Nacional Tierra Del Fuego que se distingue por ser o único parque com
costa de mar, já que se localiza a orilhas do Canal de Beagle. Saindo de Ushuaia, passaremos pelo Vale do Rio Pipo para chegar à
entrada. Abordaremos o Trem do Fim do Mundo que se localiza nas aforas do Parque Nacional Tierra Del Fuego, onde começaremos
na Estação Central até chegar a Estação do Parque Nacional Tierra Del Fuego. Teremos a excelente oportunidade de conhecer o
Ferrocarril Austral Fueguino, que transita uma das rotas que no passado foram utilizadas por mais de mil presidiários que cumpriam
diariamente a rotina nestes bosques legendários.

A viagem começa sobre o terraplenagem que 䏄㔀zeram os presos uns 100 anos atrás, passando pelo Cañadón Del Toro, para depois
ascender uma pendente rodeando o Rio Pipo até chegar a Estação “La Cascada de la Macarena” onde teremos a possibilidade de
descer até a restauração de um acampamento indígena ou senão podemos optar por apreciar a estupenda vista panorâmica do
nascimento da cascada. O apito do trem anuncia-nos que temos que continuar o nosso percorrido para ingressar a zona do bosque
sub – antártico. Fazendo um zigzag no caminho pelo Rio Pipo e beirando a zona de turbais onde cresce um musgo conhecido como
Sphagnum, o Trem 䏄㔀naliza o seu trajeto quando chega a Estação do Parque onde nos esperam para seguir a viagem pelo Parque.

Uma vez ingressados ao Parque Nacional Tierra Del Fuego que foi fundado em 1960 e que se localiza na região dos bosques
patagônicos e a Cordilheira Andina. O nosso rumo continua a Bahia Ensenada onde poderemos observar às Ilhas Redonda e Estorbo
e ao frente os Montes Nevados da Cadeia Sampaio em Chile. Depois, chegamos ao Lago Roca. Seguimos o curso marcado
acompanhados de um bosque de lengas, ñires e guindos até chegar à ponte do Rio Lapataia, uma área ideal para fazer trekking já
que há diversas veredas como o Passeio da Ilha, Lago Roca, Laguna Negra, etc. O caminho se transforma sinuoso, passando pelas
Lagunas Verde e Negra, esta ultima uma imponente turba em permanente formação, até desembocar no dique dos Castores que
nos guiara até Bahia Lapataia, sobre suas costas avistaremos patos, cauquenes, chorlos e diferentes aves aquáticas. No Parque
poderemos ver vestígios indígenas deixados pelos Yamanas, como “concheros”, acumulações de valva de moluscos e outros animais
que formavam parte da sua dieta de todos os dias.

Dia 5 - Lago Fagnano & Escondido

Café da manha no hotel. Dirigiremos-nos ao Lago Escondido ou Laguna Escondida como também se a conhece, localizado na
Cordilheira dos Andes em pleno cordão fueguino onde poderemos contemplar a maravilhosa vista dos bosques cheios de ñires,
lengas e observar os vales rodeados pelos turbais como os Vales Carbajal, as Cotorras e Tierra Mayor. Durante um dos mais
atrativos mais interessantes é o Passo Garibaldi a menos de 500 metros sobre o nível do mar, onde se misturam os Andes
fueguinos com os lagos, onde se cruza a Cordilheira desfrutando de uma vista única dos Lagos Escondido e Fagnano. A partir deste
ponto começamos a descer, sobre a costa do Lago Escondido passamos pela Hostería Petrel para continuar caminho as serrarias.

Mais tarde seguimos descendo ao norte a outro espelho de água: o Lago Fagnano, considerado como o mais extenso da Ilha de
Tierra Del Fuego, com seus 100 km de longitude, famoso internacionalmente pela pesca esportiva. No passado, os Onas o
chamavam “El descanso Del Horizonte” (o descanso do horizonte), seu nome em honra ao sacerdote católico Monsenhor José



Fagnano quem foi o primeiro administrador da região. Depois nos espera uma caminhada por este magní䏄㔀co lago desfrutando da
todas suas belezas naturais. Continuando o nosso passeio, conheceremos a comuna de Tolhuim, fundada em outubro de 1972 a
orilhas do Lago Fagnano no centro do bosque.

Dia 6 - Conhecendo Ushuaia

Café da manha no hôtel. Faremos um passeio muito especial pela manha já que começaremos conhecendo a magia da cidade de
Ushuaia, famosa por ser reconhecida como “O Fim do Mundo” (também a cidade mais austral de todas). Também visitaremos o
Museu do Fim do Mundo o qual começo ao principio como vivenda familiar em 1979 e logo, como patrimônio da província de
Ushuaia. Este museu exibe suas coleções em 5 salas distintas onde se destacam as vitrinas em honra a aquelas pessoas relacionadas
com a historia local como os exploradores, nativos, etc.

Conheceremos uma das principais e mais famosas atrações que tem Ushuaia: o antigo Presídio de Reincidentes o qual é reconhecido
por seu emocionante e forte historia que cada ano capta a atenção de seus visitantes tanto pela sua arquitetura carcerária como por
seu particular historia. A mesma funcionou desde 1900 até 1947 e arredor da mesma cresceu a cidade aonde hoje chegam
importantes cruzeiros e transatlânticos. Poderemos desfrutar de seus pavilhões, corredores que até no dia de hoje se pode sentir o
dor que se viveu. Este presídio de origem militar funcionou em seus origens na Ilha dos Estados, em San Juan de Salvamento, depois
o trasladaram a Puerto Cook até que 䏄㔀cou estabelecido de䏄㔀nitivamente em Ushuaia, por rações humanitárias. Acomodou a penados
como o caso do anarquista Simón Radowitsky ou Cayetano Santos Godino, mais conhecido como o “petiso orejudo” ou o escritor
Ricardo Rojas. Visitaremos o Porto, o Passeio do Centenario, um excelente ponto panorâmico onde se localiza o monumento pelo
Centenario de Ushuaia e posteriormente, a Casa Beban, um importante patrimônio arquitetônico, adquirida em Suécia e feita em
Ushuaia entre 1911 e 1913 por Don Tomás Beban. É uma das construções mais ambiciosas da cidade.

Dia 7 - El Calafate

Café da manhã no hôtel. Saímos em um vôo aéreo de Ushuaia à El Calafate, na Província de Santa Cruz. Recepção translado ao
Hotel.

Dia 8 - Glaciar Perito Moreno

Café da manha no hotel. Partimos desde El Calafate beirando a costa sul do Lago Argentino percorrendo uns 80 km de estepe
patagônica na pre cordilheira andina, em direção ao Parque Nacional Los Glaciares, inserto no bosque andino patagônico, em cuja
vegetação predomina o nothofagus. Depois de passar os rios Centinela e Mitre e o Braço Rico ingressamos no Parque Nacional Los
Glaciares. Apenas beiramos o Lago Rico divisaremos os primeiros blocos de gelo que 䏅�utuam sobre as águas.

Logo nos encontraremos com o Glaciar Perito Moreno o qual poderemos apreciar muito próximo graças às passarelas que nos
oferecem um ponto de observação ideal. É considerado como a oitava maravilha do mundo pela espetacular vista que brinda a seus
visitantes. Foi declarado em 1981 pela UNESCO como Patrimônio a Humanidade. É famoso no mundo inteiro por apresentar um
fenômeno muito curioso e surpreendente, o gelo segue em avanço que dá como resultado a acumulação, ruptura e desprendimento
de seus enormes blocos de gelo.

Dia 9 - Navegação pelo Lago Argentino a Estância Cristina Full

Café da manhã no hôtel. Dedicamos o dia inteiro à Estância Cristina. Saímos de manhã, de Punta Bandera, para ir em barco à
estância; na rota de navegação deixamos grandes blocos de gelo e paisagens incríveis da cara oeste do Glaciar Upsala, entrando no
Canal Cristina até descer na Estância. Conhecemos o Museu Costumbrista, um antigo galpão onde se realizava a tosquia de ovelhas.
Depois continuamos a travessia patagônica em 4x4, rodando por caminhos montanhosos até o acampamento de Gelos
Continentais, para começar um breve trekking, com a particularidade que o terreno sofreu erosões glaciárias. Mais tarde,
continuamos até vermos o Cañadón de los Fósiles, um reservatório de restos fósseis marinhos. Trata-se de um vale muito
importante dentro do Parque Nacional Los Glaciares, que abriga vestígios de animais que estão a descoberto pela ação originada
pelos movimentos dos glaciares. Almoçamos e regressamos ao centro histórico da estância, para realizar a volta.

Nota: Esse programa não é apto para menores de 12 anos, já que demanda esforço e é realizado em um terreno irregular.

Dia 10 - Regresso a Buenos Aires

Café da manha no hôtel. Traslado ao Aeroporto de Calafate. Fim de nossos serviços.



Serviços

Os serviços incluem:
Alojamento a bordo do navio durante a viagem
Transporte de acordo com itinerário
Refeições, incluindo bebidas, cerveja ou vinho
Excursões em terra
Entretenimento a bordo

Serviços não incluem:
Lavanderia
Onboard Communications

Temporada 2014-2015

Preços: M/V Via Australis

Camarotes Promocional Baixa Alta

Noites 9 Noites 9 Noites 9 Noites

B 1.998 USD 2.290 USD 2.760 USD

A 2.459 USD 2.850 USD 3.289 USD

AA 2.535 USD 2.950 USD 3.450 USD

AAA 2.650 USD 3.098 USD 3.598 USD

AA SUPERIOR 2.989 USD 3.498 USD 4.100 USD

AAA SUPERIOR 3.090 USD 3.650 USD 4.250 USD

Saídas: M/V Via Australis

SAÍDAS Via Australis 3 Noites USH-USH+ PATAGONIA: 9 Noites

SETEMBRO 2014

OUTUBRO 2014 3 17 31

NOVEMBRO 2014 14 28

DEZEMBRO 2014 12 26

JANEIRO 2015 9 23

FEVEREIRO 2015 6 20

MARÇO 2015 6 20
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