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VIVA UMA EXPERIÊNCIA ÚNICA
—

Convidamos você a explorar as maravilhas dos fiordes da Patagônia com a Australis,
uma empresa de cruzeiros de expedição que percorre os principais atrativos desta região e da Terra do Fogo: 

o Estreito de Magalhães, o Canal de Beagle e o Cabo Horn.
Nos mais de 30 anos de navegação, levamos viajantes de todos os continentes para conhecer uma

das mais belas e intocadas regiões do mundo, navegando através dos canais patagônicos.



 
 
 

EXPERIMENTE A PATAGÔNIA COMO PROTAGONISTA

TORNE-SE UM
EXPLORADOR

A impressionante geografia da Patagônia é marcada por 
suas imponentes geleiras, seus bosques nativos e por 
uma flora e fauna que só cresce nesta parte do planeta. 
Os nossos itinerários atravessam o Estreito de 
Magalhães, descoberto em 1520 pelo navegador 
português Fernão de Magalhães e chegam ao Cabo 
Horn, o extremo mítico considerado o ponto mais 
meridional do mundo, descoberto pelos navegadores 
holandeses em 1616 e que durante séculos constituiu a 
única rota de navegação entre os oceanos Pacífico e 
Atlântico. Existem poucos lugares no mundo onde o 
homem se sente tão vulnerável e impregnado pela força 
indomada da natureza. O Cabo Horn, também 
conhecido como "o fim do mundo", é um deles. A 
intensidade dos fenômenos atmosféricos que o cercam 
tornam sua viagem uma experiência única e 
excepcional.



ESTUDAR E
PRESERVAR

AUSTRALIS - EXPLORAÇÃO CIENTÍFICA

A cada viagem, e durante anos, a Australis sensibiliza seus viajantes para a proteção e conservação 
do meio ambiente. Para tanto, lançou um projeto de colaboração permanente com o meio científico 
para contribuir com o conhecimento e a preservação das espécies nativas e dos locais por onde 
navega, desenvolvendo uma ambiciosa política ambiental. A Australis participa ativamente do 
programa VCE e nossos guias de expedição, especialistas na Patagônia, são treinados para realizar 
revezamentos científicos em áreas inacessíveis. Além disso, em conjunto com as autoridades chilenas 
da CONAF, implementamos medidas para a proteção de pinguins e demais fauna local. 



GLACIAR 
PERITO MORENO

TORRES DEL PAINE



O FIM DO MUNDO

PAISAGENS
IMPACTANTES
Prepare-se para desfrutar de sua geografia marcada por imponentes geleiras, bosques nativos e uma 
flora e fauna que só existe neste ponto do planeta, enquanto navegamos por canais em uma das 
poucas áreas desabitadas do planeta.

Você pode combinar sua viagem na Australis com maravilhas da Patagônia como o Parque Nacional 
Torres del Paine ou o Glaciar Perito Moreno, perto da cidade de El Calafate.



SOMENTE COM A AUSTRALIS

QUE ROUPA LEVAR?

UMA VIAGEM
INESQUECÍVEL
Com desembarques diários e percursos em botes zodíacs, a viagem permite conhecer os principais pontos de 
interesse da Terra do Fogo, geleiras e parques nacionais. Todas as expedições são conduzidas por guias 
especializados na geografia, glaciologia, flora e fauna da região.

• SAPATOS OU BOTAS IMPERMEÁVEIS PARA TREKKING 
• CALÇAS IMPERMEÁVEIS
• SUÉTER
• CASACO IMPERMEÁVEL
• LUVAS IMPERMEÁVEIS 
• CHAPÉU
• ÓCULOS DE SOL
• PROTETOR SOLAR



10:00 H
_

NATUREZA INTOCADA

09:00 H
_

UM LUGAR
DIFERENTE

16:00 H
_

PAISAGENS ÚNICAS E 
IMPRESSIONANTES

19:00 H
_

EXPERIÊNCIAS NO 
FIM DO MUNDO



VIDA A
BORDO

ELEGÂNCIA E CONFORTO

A Australis possui uma gastronomia de nível internacional 
com consultoria de cardápio de renomados chefs e opera 
em regime "all inclusive", com almoços e jantares à la carte.

O bar, que também opera com o sistema “open bar”, 
possui um cardápio internacional e uma grande variedade 
de destilados e vinhos selecionados do Chile e da 
Argentina.
Também são realizadas palestras sobre as expedições que 
são complementadas com informações de interesse sobre 
a fauna nativa, geografia, glaciologia, etnografia e história 
da região.

Os idiomas oficiais a bordo são o espanhol e o inglês, 
porém também são oferecidas excursões guiadas em 
outros idiomas, como o alemão, francês, italiano, entre 
outros.



VIDA A 
BORDO



MEDIDAS DE HIGIENE E SEGURANÇA

VIAGEM
SEGURA

 

 
  

• DISTANCIAMENTO SOCIAL
• PASSAGEIROS E TRIPULAÇÃO A BORDO VACINADOS
• DESINFEÇÃO DIÁRIA DE ESPAÇOS COMUNS E CABINES
• FILTROS DE AR HVAC
• MONITORAMENTO DIÁRIO DE TEMPERATURA
• ASSISTÊNCIA MÉDICA EM CADA VIAGEM
• DISPONIBILIDADE DE TESTES ANTÍGENOS HOMOLOGADOS A BORDO 

Para que você possa viajar com tranquilidade, 
contamos com os selos «Safe Travels», do World 
Travel and Tourism Council (WTTC) e «Confiança 
turística» do Governo do Chile, que atestam nossa 
adesão aos protocolos globais e nacionais.
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Punta Arenas

Dia 1: Punta Arenas
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.

Glaciar Pía - Avenida dos Glaciares
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”.

Cabo Horn - Baía Wulaia
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.

Glaciar Águila
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.

Fiorde Parry e Baía Ainsworth
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.

Ilha Magdalena - Punta Arenas
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.



AS EXCURSÕES: UMA 
PARTE ESSENCIAL

EXPERIÊNCIA AUSTRALIS

Desembarcaremos em pequenos grupos, agrupados por idioma, em barcos zodíacs, para 
chegar a espaços totalmente inacessíveis por terra. Estes desembarques totalmente 
exclusivos são feitos duas vezes ao dia, de manhã e à tarde, às vezes é um passeio de barco 
para se aproximar, outras vezes são excursões em terra acompanhadas por guias em 
espanhol, e também com caminhadas pelos bosques mais meridionais da terra, ao longo 
da costa ou mesmo até à imponente fachada de um glaciar, ou ainda à descoberta da Ilha 
de Hornos.

Outro ponto importante de nossas excursões é a possibilidade de observar a fauna local, 
como por exemplo, descobrir a colonia de pinguins de Magalhães, na Ilha Magdalena.

Para os viajantes mais inquietos e ousados, existe a possibilidade de escolher até três tipos 
de excursões diferentes, em desembarques como Pía e Wulaia, que são mais exigentes 
fisicamente e sempre respeitando o meio ambiente, acompanhados por um guia que fala 
espanhol e inglês. Em ambos os casos, poderá chegar a um mirante que lhe permitirá 
desfrutar de vistas únicas.



SAÍDA TEMÁTICA

WORKSHOP
EXCLUSIVO
DE FOTOGRAFIA
Oferecemos para você a oportunidade de desfrutar de uma viagem inesquecível pela 
Patagônia e Terra do Fogo e, ao mesmo tempo, poder participar de um workshop de 
fotografia dirigido pela prestigiada e premiada fotógrafa Nori Jemil em nossa saída especial 
selecionada.
Nesta viagem temática, Nori irá guiá-lo durante as excursões e atividades para capturar as 
melhores imagens e realizará seminários a bordo para explicar em detalhes como obter o 
melhor de sua câmera, como maximizar lentes e luz, dominara compensação da exposição , 
clicar manualmentel e ensinar os melhores truques. Um contexto e destino ideais para 
aprender a captar a beleza das paisagens patagônicas.



A BORDO
DO VENTUS
AUSTRALIS

 
CONFORTO & BEM-ESTAR

PLANO DE LAS CABINAS
Superior / 20.5 m²

PLANO DE LAS CABINAS 
Standard / 16,5 m²
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Nossa maravilhosa embarcação Ventus Australis 
foi feita para explorar, inclusive, os canais mais 
estreitos da Patagônia, onde nenhuma outra 
empresa marítima se aventura.
É um navio com uma decoração elegante, com 
grandes espaços comuns onde se pode relaxar e 
desfrutar das espetaculares paisagens através das 
suas grandes janelas.

Ano de Construção: 2017

Número de cabines: 100

Capacidade de passageiros: 210





A AUSTRALIS
SOBRE NÓS

Somos uma empresa chilena com padrões internacionais, que desde 1990 navega pelos fiordes 
da Terra do Fogo. Nosso escritório para a Europa está em Barcelona desde 2003.

Entre em contato conosco e venha viver a jornada dos grandes expedicionários.
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EUROPA //
+34 934 970 484

europa@australis.com

www.australis.com

NORTE AMÉRICA//
Toll Free: 1-855-PATAGONIA (728-2466) 

northamerica@australis.com

CHILE//
+56 22797 1000

sales@australis.com

ARGENTINA//
+54 11 5983 9402

sales@australis.com


