
Itinerário especial temporada 2021-2022

GLACIARES NO FIM DO MUNDO
Punta Arenas - Punta Arenas - 5 noites





Glaciar Pía -
Avenida dos Glaciares

Cabo Horn - Baía Wulaia

Punta Arenas 

Navegaremos ao longo do braço Noroeste do 
Canal de Beagle, para realizar uma excursão até o 
mirante onde poderemos observar o imponente 
Glaciar Pía. Após esta inesquecível experiência, 
continuaremos nossa navegação sob o majestoso 
olhar da “Avenida dos Glaciares”.

Chegaremos ao Parque Nacional Cabo Horn, onde 
desembarcaremos, se as condições climáticas permitirem, para 
viver a magia de caminhar por um dos pontos mais austrais do 
mundo, cercado de encanto e lendas. Pela tarde, 
desembarcaremos na Baía Wulaia, local histórico que foi um dos 
maiores assentamentos dos canoístas nativos Yámanas. 
Chegaremos até um mirante, caminhando através do bosque 
magalhânico, onde crescem árvores lengas, coigues, canelas e 
samambaias, entre outras espécies.

A partir da histórica cidade de Punta 
Arenas, realizaremos o check-in para, em 
seguida, embarcar. A bordo faremos um 
brinde de boas-vindas e apresentaremos o 
Capitão e sua tripulação. Posteriormente, 
o navio partirá até o extremo Sul. Através 
do mítico Estreito de Magalhães e do 
Canal de Beagle, entraremos pela 
Patagônia e os fiordes da Terra do Fogo.



Fiorde Parry e Baía Ainsworth

Glaciar Águila

Ilha Magdalena
 - Punta Arenas

Navegaremos pelos Canais Brecknock, 
Ocasión, Cockburn e Magdalena, para entrar 
finalmente no Seno De Agostini, onde será 
possível apreciar os glaciares que descem 
desde o coração da Cordilheira Darwin, alguns 
deles chegando até o mar.Por la tarde 
desembarcaremos en botes Zodiac para 
realizar una caminata suave por la costa 
bordeando el bosque frío húmedo patagónico 
hasta llegar al frente del Glaciar Águila.

Pela manhã navegaremos pelo Fiorde Parry e os glaciares que o rodeiam. 
Desembarcaremos em botes Zodíacs e iremos até o fundo do fiorde para 
poder apreciar o anfiteatro de geleiras, local onde, em algumas ocasiões, é 
possível avistar focas-leopardo. A navegação continua através do Seno 
Almirantazgo, até chegar às imediações do Glaciar Marinelli, na Baía 
Ainsworth, em plena Cordilheira de Darwin e dentro do Parque Nacional 
Alberto De Agostini. Aprenderemos como a vida ressurge após o recuo do 
gelo. Iniciaremos uma caminhada através do maravilhoso bosque 
subantártico de Magalhães que o circunda.

Na primeira hora da manhã, 
desembarcaremos na Ilha Magdalena, se as 
condições climáticas o permitirem. Na ilha 
poderemos apreciar uma colônia de pinguins 
de Magalhães.Finalmente, retornaremos à 
cidade de Punta Arenas.


