
Rota One Way

Descubra a Patagônia
Ushuaia - Punta Arenas
3 noites | M/N Stella Australis

www.austral is .com



www.austral is .com

Santiago
Buenos Aires

AMÉRICA
DO SUL

ARGENTINA

CHILE
Punta Arenas

Ushuaia

Glaciar Águila 

Ilha Magdalena

2

3

4

2

1

4

M
ap

a 
co

m
 �

n
s 

tu
rí

st
ic

os

C O R D I L H E I R A  D A R W I N

TERRA DO
FOGO

Cabo Horn

Baía Wulaia

ESTREITO DE MAGALHÃES

C A N A L  D E  B E A G L E

Mapa

Dia  1  : Ushuaia
Dia  2  : Cabo Horn - Baía Wulaia
Dia  3  : Seno Agostini - Glaciar Águila 
Dia  4  : Ilha Magdalena* - Punta Arenas
* Em setembro e abril esta excursão será substituída por um desembarque na Ilha Marta
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Check in entre 10:00 e 17:00 horas em Juan Manuel de Rosas 160, Ushuaia. 
Temporada 2016-2017: O embarque será às 17:30 horas. 
Temporada 2017-2018: O embarque será às 18:00 horas. 
A tripulação, liderada pelo seu capitão, lhe dará as boas vindas a bordo. Coquetel juntamente com os seus companheiros de 
viagem. Mais tarde, o navio zarpará para o Fim do Mundo. Passando pelo Canal Beagle e pelo Estreito de Magalhães, navegará 
pela Patagônia e Tierra del Fuego. É o começo de uma grande aventura.

Dia 1: Ushuaia

Navegaremos pelo Canal Murray e Baía de Nassau para chegar ao Parque Nacional Cabo de Hornos onde desembarcaremos 
se as condições climáticas permitirem. O lendário Cabo Horn foi descoberto em 1616; é um promontório quase vertical de 425 
metros de altura. Durante anos foi uma importante rota de navegação entre os oceanos Pacífico e Atlântico. É conhecido 
como o fim do mundo. Foi declarado Reserva da Biosfera pela UNESCO em junho de 2005. Pela tarde, desembarcaremos na 
Baía Wulaia, lugar histórico que foi um dos maiores assentamentos de nativos canoeiros Yámanas na região. Charles Darwin 
desembarcou neste lugar durante a sua viagem a bordo do HMS Beagle em 23 de janeiro de 1833. Este lugar também oferece 
uma beleza hipnótica de sua vegetação e geografia. Chegaremos a um mirante caminhando pelo bosque de Magalhães no 
qual crescem lengas, coigües, canelas e samambaias e outras espécies.

Dia 2: Cabo Horn - Baía Wulaia

Dia 3: Seio de Agostini - Glaciar Águila

No início da manhã, se as condições meteorológicas o permitirem, desembarcaremos na Ilha Magdalena, no Estreito de 
Magalhães, lugar de detenção obrigatória para o abastecimento de antigos navegantes e descobridores. Esta ilha é o lar de 
uma imensa colônia de pingüins de Magalhães que poderemos apreciar durante a nossa caminhada até o farol, que orienta 
as distintas embarcações em suas passagens pelo Estreito. Nos meses de setembro e abril esta excursão será substituída 
por um desembarque na Ilha Marta, onde poderemos observar os leões marinhos desde os botes Zodiac. Finalizada nossa 
visita, terminaremos a viagem em Punta Arenas, onde desembarcaremos às 11h30.

Dia 4:  Ilha Magdalena - Punta Arenas

Navegaremos pelos canais Brecknock, Ocasión, Cockburn e Magdalena para ingressar no Seio Agostini, de espetacular beleza, 
no coração da Cordilheira Darwin, na Terra do Fogo. Neste lugar será possível apreciar as geleiras que descem da montanha, 
algumas delas chegando até o mar. À tarde, nos dirigiremos à geleira Águila, onde desembarcaremos em botes Zodiac para 
realizar uma caminhada suave pela praia, margeando uma lagoa rodeada de montanhas até chegar em frente à geleira. Pode-
remos conhecer a floresta fria e úmida da Patagônia e os movimentos que moldaram a paisagem deste lugar.

OBSERVAÇÕES: As excursões descritas nos itinerários são normalmente possíveis de ser realizadas. Não obstante, a empresa reserva o direito de 
alterar, mudar ou omitir parte do itinerário sem aviso prévio, seja motivada pelo bem-estar e segurança dos passageiros, para a preservação adequada 
do meio ambiente ou em caso de circunstâncias extraordinárias, casos fortuitos ou de força maior que o exija. Pelos mesmos motivos, a saída ou 
chegada das embarcações poderão estar sujeitas a eventuais mudanças. Da mesma forma, não há qualquer garantia de visualizar aves e animais já 
que a localização destes é variável.
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Boletim informativo Cabo Horn

Durante a viagem, aprenderemos sobre a flora, fauna, história e geografia desta região 
lendária através de interessantes palestras ministradas pelo Grupo de Expedição da 

Cruzeiro Australis, que será realizada tanto a bordo como em terra.

Explica a atividade de desembarque do dia seguinte no mítico Cabo Horn, assim como fotos sobre o local e as possíveis 
condições climáticas que se poderá encontrar. Também são fornecidas algumas instruções de segurança para desfrutar ao 
máximo a expedição, além de informações sobre o Monumento ao Albatroz, a capela, o farol, a história dos Caphorniers, a 
navegação pelo Sul e sua atual importância.

Patagônia de gelos a flores
"Patagônia de Gelos a Flores" é uma palestra que mostra a evolução da flora após as glaciações que cobriram mais de 60% 
do nosso território. Descrição do tipo de árvores, arbustos, plantas e flores que povoam hoje a Patagônia e a Tierra del Fuego 
até Cabo de Hornos.

Boletim informativo Baía Wulaia

Explica o desembarque na baía e as opções de grupo para a caminhada até a colina, assim como seu grau de dificuldade, e a 
caminhada pela praia. Também são mostradas fotos do lugar e se fala da importância histórica que esta baía tem desde o 
ponto de vista antropológico (Yaganes) até o ponto de vista histórico (Darwin, Fitz Roy, Jemmy Button).

Palestra Estreito de Magalhães, passado e presente

Análise histórica dos principais navegantes da região (Magalhães, Drake, Sarmiento de Gamboa, Ladrilleros, Schouten, Le 
Maire,  Bouganville, Cook, Parker King, Fitz Roy, Juan Williams, etc.) e o descobrimento do estreito, as rotas comerciais, os 
corsários e piratas, as tentativas de colonização, a tomada de posse, a fundação de Punta Arenas, a colônia, a pecuária, o 
ouro, o petróleo, a economia e a importância do estreito atualmente.

Pingüins de Magalhãest

"Os pingüins de Magalhães" pretende ilustrar ao passageiro os costumes e comportamentos desta peculiar ave, antes de 
visitar suas colônias, entrega-se uma explicação detalhada dos seus ciclos de migração, chegada em suas colônias, cons-
trução de ninhos, reprodução, gestação e criação de seus filhotes, também de sua alimentação.

Vida a bordo

É a primeira palestra explicativa sobre o funcionamento do barco, acompanhada por uma análise sobre os parques nacio-
nais que são visitados, além da política de proteção ambiental da Australis.

Visita à sala de Máquinas

em companhia dos guias que lideram os grupos e os engenheiros do turno, os passageiros fazem um tour pela área da sala 
de máquinas.



OBSERVAÇÕES: As palestras descritas nos itinerários geralmente são possíveis de serem realizadas. Não obstante, Transportes Marítimos Terra 
Australis S.A., Transportes Marítimos Via Australis S.A. e Transportes Marítimos Geo Australis S.A. reserva o direito de alterar, mudar ou omitir parte 
delas sem aviso prévio.
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Visita à Ponte de Comando

Tour dirigido pelos guias e pelo piloto do turno, em que se visita a ponte de comando, a mesa das cartas e são apresentados 
os dispositivos de segurança do navio. 

Aula de Nós Marinhos

atividade desenvolvida pelo Contramestre do navio, na qual os passageiros aprendem a fazer os nós marinhos, apoiados 
pelos guias de expedição. (1 hora)

Benvindos ao Chile

aos passageiros de nosso país oferecemos uma série de imagens e mapas, com os quais se faz uma atividade interativa e 
divertida: as pessoas respondem a algumas perguntas e podem ganhar prêmios enquanto degustam vinhos chilenos. (1 
hora)


