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4 DIAS / 3 NOITES
ZARPE: SEGUNDA-FEIRA, 31 DE DEZEMBRO, 2018
DESEMBARQUE: QUINTA-FEIRA, 3 DE JANEIRO, 2019

PUERTO NATALES
GELEIRA AMALIA - FIORDE CALVO

PUERTO NATALES

Glaciares en Patagonia
C H I L E

DATA ESPECIAL DO CRUZEIRO NO M/N SKORPIOS III

REVEILLON NAVEGANDO NA ROTA KAWESKAR
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PROGRAMA DE NAVEGAÇÃO

REVEILLON NAVEGANDO NA ROTA KAWESKAR

SEGUNDA-FEIRA, 31 DE DEZEMBRO, 2018: A partir das 16:00 hrs. Recepção de
passageiros.17:15 hrs. Reuniao com todos os passageiros e parte da tripulação onde
falaremos sobre a segurança do navio e indicações locais. Entre 17:30 e 18:00 hrs. Zarpe
desde Puerto Natales, navegação por canais patagônicos, Angostura Kirke, canais Morla
Vicuña, Unión, Collingwood e Sarmiento. 21:00 hrs. Ceia de Reveillon.
TERÇA-FEIRA, 1º DE JANEIRO, 2019: 08:00 hrs. Chegada a Geleira Amalia. O navio
se aproxima da geleira. Vista panorâmica desde o navio. 09:00 hrs. Desembarque em
uma praia das proximidades para realizar caminhada pela areia, vegetação e rochas,
chegaremos a um mirante onde poderemos apreciar esta bela geleira. 10:30 hrs. Inicia
a navegação até a Geleira El Brujo. 13:45hrs. Chegada a Geleira El Brujo, se as condições
climáticas e de gelo permitirem, poderemos descer e contemplar esta geleira desde uma
rocha mais próxima. 15:00 hrs. Zarpe até o espectacular Fiorde Calvo. 17:10 hrs. Chegada
ao Fiorde Calvo, ali realizaremos um passeio especial através de um barco especializado
em romper gelos, chamado Capitão Constantino, visitaremos as geleiras Fernando, Capitão
Constantino, Alípio, entre outros. 20:00 hrs. Navegação ao Fiorde das Montanhas.
QUARTA-FEIRA, 2 DE JANEIRO, 2019: 09:00 hrs. Visita ao Fiorde das Montanhas, onde
poderemos observar quatro geleiras, que deslizam para baixo das montanhas desde a
Cordilheira Sarmiento para o mar, estando dois deles em nossa bitácora. 09:30 hrs. Visita
a Geleira Alsina, desembarque em nossos botes para explorar uma pequena baía e sua
vistosa geleira onde apreciaremos sua beleza e suas enormes montanhas que o rodeiam.
10:30 hrs. Regresso ao Skorpios III. Seguiremos navegando em direção ao Fiorde das
Montanhas rumo a Geleira Bernal. 11:15 hrs. Desembarque na geleira. A caminhada
começa no meio de uma pequena floresta nativa, em seguida, atravessaremos um caminho
através de um pequeno lago de água de degelo, continuaremos a caminhada sobre as
morenas frontais e laterais, até chegarmos a frente da geleira. A partir dali teremos a
oportunidade de tocar nos gelos e observar a fase terminal de uma geleira até atingir o
mar. 12:45 hrs. Retorno dos passageiros ao navio, enquanto isto faremos nosso
abastecimento de água em uma fonte pura e natural através de uma cachoeira. Esta água
é consumida a bordo para todos os serviços do navio. 14:00 hrs. O Navio Skorpios III,
continua a navegar ao Fiorde das Montanhas, e ali, poderemos avistar de dentro do navio
as geleiras Herman e Zamudio. 17:45 hrs. Chegaremos a Angostura White, onde
realizaremos outro desembarque, desta vez por botes de exploração, navegaremos entre
ilhas rochosas e apreciaremos a fauna e flora nativa desta região. 19:30 hrs. Retornaremos
ao navio e na sequencia seguimos a preparação para o jantar do Capitão. 21:00 hrs.
Festa de despedida, jantar do Capitão, baile. Navegação pelo Golfo Almirante Montt.
QUINTA-FEIRA, 3 DE JANEIRO, 2019: Chegada a Puerto Natales entre 02:00 e 07:00
hrs, dependendo das condições do vento, para atracar no Terminal Skorpios em Puerto
Natales. 08:00 e 09:30 hrs. Desembarque de passageiros; para aqueles que têm contratado
o serviço, transfer em ônibus ao Aeroporto em Punta Arenas (consulte tarifario). Fim de
nossos serviços.
Nota: O programa e os horarios podem variar segundo as condições climáticas ou de força maior. Além disso, o
desembarque e a duração dos passeios dependerão da autorização do Capitão do navio ao avaliar as condições de
segurança e gelos em cada lugar. A programação das atividades no navio serão indicadas através dos guias durante a
navegação.
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REVEILLON NAVEGANDO NA ROTA KAWESKAR

TRACK DE NAVEGAÇÃO


