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Explore a Patagônia 
com a Australis

Convidamos a explorar as maravilhas dos fiordes da Patagônia com a Australis, 
uma empresa de cruzeiros de expedição que percorre as principais atrações
da Terra do Fogo: o Estreito de Magalhães, o Canal Beagle  e o Cabo Horn.

Em 26 anos de operação levamos viajantes de todos os continentes a conhecer 
uma das regiões mais belas e intocadas do mundo, navegando através dos 

canais patagônicos.

Convidamos a viver uma experiência única.

1.- Ilha Marta

2.- Ilha Magdalena

3.- Glaciar Águila

4.- Glaciar Condor

5.- Ilhotas Tuckers

6.- Glaciar Brookes

7.- Baía Ainsworth

8.- Glaciar Garibaldi

9.- Glaciar Pía

10.- Avenida dos Glaciares

11.- Baía Wulaia

12.- Cabo Horn

Portos de embarque

Excursões

Outros pontos destaques da Patagônia

Navegação panorâmica 

AMÉRICA 
DO SUL

BUENOS AIRES
SANTIAGO



Prepare-se para viver uma travessia única
pelo fim do mundo

Baía Wulaia, Foto: Beppe Calgaro



Experimente a 
Patagônia em 
Primeira Mão

Com desembarques e percursos nos barcos Zodiac, esta 
viagem permite conhecer os principais pontos de interesse 
da Terra do Fogo, do Estreito de Magalhães e Cabo Horn.

Todas as expedições e explorações são lideradas por guias 
especializados na geografia, glaciologia, flora e fauna da 
região. Opcionalmente são realizadas viagens especiais 
focadas na observação de baleias, na recriação da Rota 
da Darwin, safáris fotográficos e uma programação que 
complementa a viagem de cruzeiro com um percurso 
terrestre através da Terra do Fogo, que inclui a visita a 
uma colônia de pinguins-reais.

Cada ano, os leitores de Travel + Leisure, a revista de 
Viagens de maior distribuição dos Estados Unidos, votam 
pelos melhores cruzeiros, hotéis e destinos, entre outras 
categorias, reconhecendo suas preferências através dos 
World´s Best Awards.
Em 2016 obtivemos o primeiro lugar na categoria “Small 
Ocean Cruises” para cruzeiros de até 250 passageiros, 
confirmando que a melhor forma de percorrer a Patagônia é 
a bordo de nossos cruzeiros de expedição Australis.

Glaciar Águila



Uma Paisagem 
Impactante

Prepare-se para desfrutar de uma impressionante 
geografia, marcada pelos imponentes glaciares, 
bosques nativos e uma exótica flora e fauna, enquanto 
navegamos por canais de beleza única.

Temos o privilégio de operar nossas travessias 
por uma maravilhosa e intocada paisagem, em 
uma das poucas regiões não habitadas do mundo.  
Por isso, contamos com uma série de iniciativas 
orientadas a minimizar o impacto ambiental, evitando 

Fiorde Pía

o turismo massivo e promovendo práticas que são 
implementadas, tanto a bordo como durante as 
expedições, com a finalidade de que estes locais 
sejam cuidados, sejam respeitados e mantidos.

É relevante assinalar que todas as expedições são 
guiadas por peritos treinados em informar e instruir 
com fundamento científico o passageiro, fornecendo 
recomendações destinadas a gerar o menor impacto 
ambiental em cada desembarque.



De scubra uma natureza intocada

Excursão nas Ilhotas Tucker



Lobos-marinhos

Pinguins-rei

Albatroz-de-sobrancelha

Vida Selvagem

Ao longo da geografia impressionante do extremo sul da 
Patagônia, durante a viagem poderá testemunhar o habitat 
de importantes colônias de leões e lobos marinhos, castores, 
baleias e golfinhos.

Além destes, poderemos visualizar uma série de aves 
patagônicas, entre as que se destacam estão diferentes 
espécies de gaivotas, petrelas, petréis gigantes, biguás, 
albatrozes, condores e patos, além de uma das mais 
importantes colônias de pinguins de Magalhães do 
hemisfério sul.

Pinguins de Magalhães



Cabo Horn, 
onde os oceanos 

se encontram

Existem pouquíssimos lugares no mundo onde o homem 
se sinta tão vulnerável e tão rodeado por uma áurea de 
espiritualidade. 

O Cabo Horn, também chamado “o fim do mundo”, é um 
desses lugares. Sua posição, entre dois oceanos, e a 
intensidade dos fenômenos atmosféricos que o rodeia, faz 
de sua travessia uma experiência única e inigualável.

Localizado no arquipélago da Terra do Fogo, este marco 
lendário, que é considerado o ponto mais extremo ao sul do 
mundo, foi descoberto pelos europeus em 1616 e durante 
séculos foi uma importante rota de navegação entre os 
oceanos Pacífico e Atlântico.

O Cabo Horn foi declarado Reserva da Biosfera pela UNESCO 
em 2005 e está coroado por um monumento de aço de 7 
metros de altura, obra do escultor chileno José Balcells 
Eyquem.

Ilha Horn

Cabo Horn

Ilha Horn



“Sou o Albatroz que te espera no fim do mundo...”
Sara Vial, Poeta chilena,

Dezembro de 1992

Ilha Horn



Cordilheira Darwin e bosque subantárticoExcursão na Baía Ainsworth

Equipe de Expedição do Stella Australis

Desembarque na Baía Wulaia Nossa equipe
de expedição

Durante toda a viagem será acompanhado por uma equipe 
multidisciplinar de especialistas em Patagônia, que fornecerá 
todo o conhecimento sobre as especiais características, 
costumes e qualidades do canto mais extremo do mundo.

Com treinamento permanente em glaciologia, flora, fauna, 
história e tradições da região, nossos guias auxiliarão a 
interpretar o que será observado quando visitamos a 
Patagônia.



A vida a bordo 
do Australis

O Australis conta com uma gastronomia de nível internacional 
e opera com um sistema “all inclusive”, com almoço Buffet 
temático e jantar “à la carte”. O bar, também com sistema 
“all inclusive”, conta com um cardápio internacional e uma 
ampla variedade de drinques e vinhos selecionados, onde 
a estrela é o Calafate Sour.

Também, durante a navegação, todos os passageiros tem à 
sua disposição uma biblioteca com literatura sobre a flora, 
fauna e história da região; jogos de mesa e outras atividades 
de entretenimento a bordo.

Durante sua estadia, também são realizadas palestras sobre 
as expedições e explorações que se complementam com 
informações relevantes sobre a fauna, geografia, glaciologia, 
etnografia e história da região.

Os idiomas oficiais a bordo são o espanhol e o inglês, porém 
oferecemos tours guiados em francês e alemão, com prévia 
organização (consultar por outros idiomas).

Nossos navios têm a bordo loja e telefone via satélite com 
sistema pré-pago.

Foto: Beppe Calgaro



Fique confortável  e desfrute do nosso serviço de
primeira qualidade

Salão Yámana, Stella Australis



Ventus Australis
Este novo navio começou a ser construído em fevereiro 
de 2016, nos estaleiros da Asenav, companhia 
reconhecida internacionalmente, da mesma forma como 
os três anteriores cruzeiros de expedição da Australis. 
Foi desenhado especialmente para navegar pelos 
canais ao extremo sul da América, com suas diferentes 
características, como tamanho, comprimento, potência de 
motores que permitem ter um grande poder de manobras, 
necessárias para navegar pelos canais e fiordes mais 
estreitos e por onde nenhum outro cruzeiro pode se 
aventurar. 

Com capacidade exclusiva para 210 passageiros, conta 
com confortáveis e amplas cabines com vista exterior e 
salões para criar uma atmosfera perfeita com passageiros 
de todo o mundo, aproveitando do nosso exclusivo serviço 
a bordo.

O novo cruzeiro unirá as rotas entre as cidades de Punta 
Arenas, no Chile, e Ushuaia, na Argentina, em itinerários 
de quatro noites cada um, de forma a oferecer a seus 
passageiros a oportunidade de conhecer os lugares mais 
remotos da Patagônia e desembarcar no lendário Cabo 
Horn.

Ficha técnica Ventus Australis

Temporada de lançamento: 2017-2018
Início da temporada: 2 de janeiro de 2018
Número de Decks: 5
Capacidade de passageiros: 210
Total de cabines: 100

DECKS Ventus e Stella Australis

SALÃO DARWIN

SALÃO SKY

PONTE

SALÃO
YAMANA

RECEPÇÃO

RESTAURANTE PATAGÔNIA

COZINHA

DECK
DARWIN

DECK 
CABO DE HORNOS
          AAA
          AAA SUPERIOR

DECK 
TIERRA DEL FUEGO
          AA
          AA SUPERIOR

DECK
MAGALLANES
          A
          B

DECK
PATAGONIA

Plano de Cabines Ventus e Stella Australis
Standard: 
16,5 m2 - 177 sq.ft 

Superior:  
20,5 m2 - 220 sq.ft

STANDARD

SUPERIOR

Salão Yámana

Cabine Matrimonial

Salão Sky



Stella Australis
Com amplas cabines, todas com vista exterior, os 
passageiros poderão aproveitar de um visual das águas 
marinhas e os brancos perfis dos cumes montanhosos.

Nossos passageiros desfrutarão dos salões Sky, Yámana 
e Darwin, em uma atmosfera perfeita para compartilhar 
com hóspedes vindos de todas as partes do mundo 
enquanto aproveitam do nosso exclusivo serviço a bordo.

Viaje ao fim do mundo conosco em uma exploração em 
cruzeiro e experimente toda a impressionante beleza da 
Patagônia.

Ficha técnica Stella Australis

Ano de construção: 2010
Nº de decks: 5
Capacidade de passageiros: 210
Total de cabines: 100

Stella Australis en Glaciar Pía Salão Sky

Restaurante Patagônia

Cabine Matrimonial AA Superior



Rota Exploradores da Patagônia

Ushuaia - Punta Arenas | 4 Noites
M/N Ventus Australis***

Dia  1  : Ushuaia

Dia  2  : Cabo Horn – Baía Wulaia

Dia  3  : Glaciar Pía – Glaciar Garibaldi 

Dia  4  : Seno de Agostini – Glaciar Águila – Glaciar Cóndor 

Dia  5  : Ilha Magdalena** - Punta Arenas

 ** Em Setembro e Abril este tour será substituído por Ilha Marta

Rota Descubra a Patagônia

Ushuaia - Punta Arenas | 3 Noites
M/N Stella Australis

Dia  1  : Ushuaia

Dia  2  : Cabo Horn – Baía Wulaia

Dia  3  : Seno de Agostini – Glaciar Águila

Dia  4  : Ilha Magdalena* - Punta Arenas

*  Em Setembro e Abril este tour é substituído por Ilha Marta
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One Way
Rota Fiordes da Terra do Fogo

Punta Arenas - Ushuaia | 4 Noites
M/N Stella Australis - M/N Ventus Australis***

Dia  1  : Punta Arenas

Dia  2  : Baía Ainsworth – Ilhotas Tuckers*

Dia  3  : Glaciar Pía – Avenida dos Glaciares**  

Dia  4  : Cabo Horn – Baía Wulaia

Dia  5  : Ushuaia

*  Em Setembro e Abril este tour será substituído por Glaciar Brookes
** Não é um tour
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Queremos que você conheça a Patagônia e navegue pelos seus mares conosco, da forma 
que preferir, e conheça os pontos de maior interesse para você, por isso pode combinar 
nossas rota da forma que desejar e formar travessias completas de 7 ou 8 noites, como 
“Round Trip” saindo de Ushuaia ou Punta Arenas, de acordo com o cruzeiro escolhido.

*** Lembramos a nossos passageiros e colaboradores que o cruzeiro Ventus Australis 
entrará em operação a partir de 2 de janeiro de 2018.

Round Trip
AMÉRICA 

DO SUL

BUENOS
AIRES

SANTIAGO

Rotas

Rotas



Os tesouros 
naturais da 
Patagônia

A Australis trabalha em colaboração com o Centro de 
Estudos do Quaternário Fogo-Patagônia e Antártida 
(CEQUA) e a Universidade de Magalhães em Punta 
Arenas para monitorar as condições do meio ambiente 
dos diferentes pontos do Arquipélago da Terra do Fogo, 
onde seus cruzeiros param e ancoram.

Graças à ajuda do CEQUA, a Australis conseguiu 
estabelecer cinco protocolos ambientais que são 
controlados regularmente pelos guias das equipes de 
pesquisa e os pesquisadores que viajam nas embarcações. 
Este incluem medições da área entre as marés, testes 
das condições químicas da água, observação de aves, 
registros fenológicos de plantas e medições da quantidade 
de resíduos gerados pelos humanos que permanecem nas 
margens dos locais de parada.

Parque Nacional Torres del Paine - Foto: Sernatur

Viva a Patagônia
Aproveite esta oportunidade única!  Combine um de 
nossos itinerários de expedição com duas áreas de rara 
beleza natural, próximas às cidades de embarque: o 
Parque Nacional Torres del Paine, próximo à cidade de 
Punta Arenas, passando pela cidade de Puerto Natales, 
no Chile, e o Glaciar Perito Moreno, na Argentina, 
que também pode chegar através de Puerto Natales, 
passando pela cidade de El Calafate.

Equipamento
recomendado

Devido às imprevisíveis condições climáticas e as 
características do ambiente, para ter certeza de aproveitar 
ao máximo sua viagem, recomendamos trazer o 
equipamento adequado que consiste em:

● Gorro 
● Óculos de sol 
● Protetor solar 
● Casaco impermeável 
● Blusa ou suéter

● Luvas impermeáveis
● Calças impermeáveis 
● Sapatos ou botas de   
   trekking impermeáveis



Expedition Cruises

FONES

CHILE: +56 2 2840 0100

ARGENTINA: +54 11 5128 4632

USA: +1 877 678 3772

EUROPA: +34 93 497 0484

BRASIL: +55 11 3266 4221

MAIL
sales@australis.com


