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Convidamos você a explorar as maravilhas dos fiordes mais austrais da Patagônia com a Australis, 
uma companhia de cruzeiros de expedição que percorre as principais atrações da Terra do Fogo: o Estreito de 

Magalhães, o Canal Beagle e o Cabo Horn. 
Com 28 anos de operação, levando viajantes de todos os continentes para conhecer uma das regiões mais belas e 

pouco exploradas do mundo, navegando através dos canais patagônicos.
Venha viver uma experiência única.

VIVA UMA EXPERIÊNCIA ÚNICA
NO FIM DO MUNDO

—



A geografia deslumbrante da Patagônia é marcada 
por suas geleiras imponentes, florestas nativas e flora 
e fauna únicas que são descobertas enquanto navega 
através dos canais e fiordes, assim como durante as 
excursões em terra. Nossos itinerários chegam até 
o Cabo Horn. Este mítico extremo, considerado o 
ponto mais austral do mundo, foi descoberto por 
marinheiros holandeses em 1616 e durante séculos foi 
um marco importante na rota de navegação entre os 
oceanos Pacífico e Atlântico.

Há poucos lugares no mundo onde o homem pode 
se sentir tão vulnerável e cercado por uma aura de 
espiritualidade. O Cabo Horn, também conhecido 
como «o fim do mundo», é um deles.
A intensidade dos fenômenos atmosféricos que 
cercam este “fim do mundo” faz que sua visita seja 
uma experiência excepcional.

VIAJAR ATÉ A ORIGEM…

DO MUNDO



Em cada viagem, e durante anos, a Australis sensibiliza seus viajantes sobre a proteção e conservação 
do meio ambiente natural. Lançou, portanto, um projeto de colaboração permanente com o mundo 
científico para contribuir para o conhecimento e para a preservação de espécies nativas e locais onde 
navega, desenvolvendo uma política ambiental ambiciosa. Nossos guias de expedição, especialistas 
na Patagônia, são treinados para fazer pesquisas científicas em áreas inacessíveis.

A Australis, em conjunto com as autoridades locais da CONAF e da Fundação científica CEQUA, 
implementa medidas para a proteção de pinguins e fauna local. 

ESTUDAR E 
PRESERVAR      

EXPLORAÇÀO CIENTÌFICA



GLACIAR 
PERITO MORENO

TORRES DEL PAINE



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 planeta. Por isso, contamos com uma série de 
iniciativas orientadas a minimizar o impacto, evitando o turismo massivo e promovendo uma série 
de práticas que são implementadas tanto a bordo como durante as expedições, com a finalidade 
de que estes locais sejam cuidados, sejam respeitados e mantidos.

NO FIM DO MUNDO...

UMA PAISAGEM 
IMPACTANTE



Com desembarques em terra e passeios em botes Zodíac, a viagem permite conhecer os principais pontos de 
interesse da Terra do Fogo, glaciares e parques nacionais.Todas as expedições são lideradas por guias experientes 
na geografia, glaciologia, flora e fauna da região.

EXPERIMENTE A PATAGÔNIA

UMA VIAGEM 
INESQUECÍVEL



7.AM
_

EXPERIÊNCIAS NO FIM DO 
MUNDO

10.AM
_

NATUREZA SELVAGEM

9.AM
_

UM LUGAR DIFERENTE

4.PM
_

PAISAGENS IMPRESSIO-
NANTES E ÙNICAS



O Australis conta com uma gastronomia de nível 
internacional e oferece um sistema “all inclusive”, com  
café-da-manhã buffet, almoço temático buffet e jantar à la 
carte. O bar, que também é “all inclusive”, conta com uma 
ampla oferta de drinks e vinhos selecionados onde a estrela 
é o Calafate Sour.
Além disso, durante a navegação todos os passageiros têm 
a sua disposição uma biblioteca com literatura sobre a flora, 
fauna e história da região, jogos de mesa e outras atividades 
de entretenimento a bordo.

Também se organizam palestras sobre as expedições que 
se complementam com informação de interesse sobre a 
fauna endêmica, geografia, glaciologia, etnografia e história 
da região.
Os idiomas oficiais a bordo são o espanhol e o inglês.
Também são oferecidas excursões guiadas em Português.

CONFORTO
E ELEGÂNCIA

 EXPERIÊNCIA





PUNTA ARENAS 
// USHUAIA
4 NOITES
M/V Stella Australis
M/V Ventus Australis 

Dia 1: Punta Arenas

Check-in entre as 13:00 e 17:00 horas em Punta Arenas. Embarque 
às 18:00 horas.

Dia 2: Baía Ainsworth - Ilhotas Tuckers

Navegaremos através do Seio Almirantazgo até chegar às imediações 
do Glaciar Marinelli na Baía Ainsworth. Aprenderemos como 
ressurge a vida depois da retirada do gelo. Seguindo a navegação, 
visitaremos as Ilhotas Tuckers onde através de botes Zodíac veremos 
pinguins de Magalhães e cormorões. Em setembro e abril esta 
excursão é substituída por uma caminhada próxima a um glaciar na 
Baía Brookes.

Dia 3: Glaciar Pía - Avenida dos Glaciares

Realizaremos uma excursão até o mirante onde poderemos observar 
o maravilhoso Glaciar Pía. Depois desta incrível experiência, 
continuaremos a nossa navegação pela majestosa «Avenida dos 
Glaciares».

Dia 4: Cabo Horn - Baía Wulaia

Navegaremos pelo Canal Murray e Baía Nassau para chegar ao 
Parque Nacional Cabo de Hornos onde desembarcaremos, caso as 
condições climáticas permitam. À tarde desembarcaremos na Baía 
Wulaia, sítio histórico que foi um dos maiores assentamentos dos 
nativos canoeiros Yámana. Charles Darwin desembarcou aqui em 
1833.

Dia 5: Ushuaia

Chegada em Ushuaia, a cidade argentina mais importante da Terra 
do Fogo e a mais austral do mundo. Desembarque às 08:30 horas.

FIORDES DA TERRA DO FOGO
ROTA

Cristian Manca
Guia de expedição e conferências a bordo para 
os passageiros anglófonos



USHUAIA
// PUNTA ARENAS 
4 NOITES
M/V Stella Australis
M/V Ventus Australis 

Dia 1: Ushuaia

Check-in entre as 10:00h e 17:00h. Embarque às 18:00h.

Dia 2: Cabo Horn – Baía Wulaia

Navegaremos pelo canal Murray e baía Nassau chegando ao Parque 
Nacional Cabo Horn, onde desembarcaremos (se as condições 
climáticas o permitirem). Pela tarde desembarcaremos na baía 
Wulaia, sítio histórico que foi um dos maiores assentamentos dos 
nativos Yámanas.

Dia 3: Glaciar Pía – Glaciar Porter

 
Dia 4: Seno Agostini – Glaciar Águila – Glaciar Condor

Pela manhã navegaremos pelo Canal Cockburn para mergulhar 
no Seno de Agostini, onde será possível apreciar os glaciais que 
descem do centro da cordilheira Darwin, alguns deles chegando 
ao mar. Durante a manhã, desembarcaremos nos Zodiacs para um 
passeio suave em torno de uma lagoa formada pelo derretimento 
do Glaciar Águila, até onde chegaremos a estar cara a cara. Pela 
tarde realizaremos uma navegação em barcos Zodiacs para nos 
aproximarmos do glaciar Condor.

Dia 5: Ilha Magdalena - Punta Arenas

No início da manhã, se as condições meteorológicas o permitirem, 
de- sembarcaremos na Ilha Magdalena. Durante a nossa caminhada 
até o farol, poderemos apreciar uma imensa colônia de pinguins de 
Magalhães. Em setembro e abril esta excursão é substituída por um 
desembarque na Ilha Marta, onde podem avistar leões marinhos da 
América do Sul a partir dos Zodiacs. Finalmente chegamos a Punta 
Arenas, onde desembarcaremos às 11:30h.

 EXPLORADORES DA PATAGÔNIA
ROTA

Germán Briceño
Guia de expedição e conferências a bordo para 
os passageiros anglófonos

Na parte da manhã navegamos ao longo do braço noroeste do 
Canal Beagle para entrar e desembarcar no Fiorde Pía. Faremos uma 
excursão ao mirante, de onde se pode observar a geleira homônima, 
cuja principal língua se estende a partir do topo da montanha para 
o mar. Durante a tarde, em nossos barcos Zodiac, navegaremos 
entre altas paredes rochosas até chegarmos ao Glaciar Porter.



Em 2020: Comemoração dos 500 anos da descoberta do estreito de Magalhães
O estreito está situado na Terra do Fogo no meio dos fiordes chilenos, deve o seu nome 
ao explorador português Fernando de Magalhães, o primeiro navegador a descobrir esta 
passagem de 564 km (350 milhas) que separa o extremo meridional das Américas e da Terra 
do Fogo.

Embora os cartógrafos europeus já estivessem conscientes, desde o início do século XVI, da 
existência do Estreito de Magalhães, foi apenas a 1 de Novembro de 1520, que a frota de 
Magalhães conseguiu finalmente encontrar a passagem entre os incalculáveis canais, ilhas e 
fiordes da região. Esta nova rota marítima permitiu então a ligação entre o Oceano Atlântico 
e o Pacífico contornando o Cabo de Hornos.

Nos nossos dias os visitantes podem descobrir ao longo do Estreito de Magalhães várias 
colónias de pinguins conhecidos por «os pinguins de Magalhães» nas Ilhas Tucker, na Ilha 
Magdalena e na Baía Inútil. Na Baía Inútil, podemos igualmente observar a única colónia de 
Pinguins-Rei das Américas no parque « Pinguino Rey».

BEM-VINDO(A) AO OUTRO LADO DO MUNDO...

500 ANOS DA DESCOBERTA 
DO ESTREITO
DE MAGALHÃES



Oferecemos a oportunidade de desfrutar da nossa inesquecível viagem através do 
estreito da Patagônia e, ao mesmo tempo, participar do Workshop de fotografia dirigido 
pela prestigiada e premiada fotógrafa Nori Jemil em nossas saídas especias.

Nestas viagens temáticas, Nori os guiará durante as excursões e atividades para capturar 
as melhores imagens e realizará seminários a bordo para explicar com detalhes como 
tirar o melhor da sua câmera, como maximizar as lentes e a luz, dominar a compensação 
da exposição, disparo manual e ensinar os melhores truques. Um contexto e destino 
ideal para aprender a capturar a beleza das paisagens da Patagônia.

SAÍDAS TEMÁTICAS

500 ANOS DA DESCOBERTA 
DO ESTREITO
DE MAGALHÃES

WORKSHOP DE 
FOTOGRAFIA 
EXCLUSIVO



A BORDO DOS 
NAVIOS AUSTRALIS

COMODIDADE & CONFORTO

VENTUS AUSTRALIS

STELLA AUSTRALIS

STELLA
AUSTRALIS

VENTUS
AUSTRALIS

PLANO DE CABINE
Standard / 16,5 m²
Superior / 20,5 m²

Tolal cabine

Cabine B

Cabine AA

Cabine AA superior

Capacidade total em passageiros

Cabine A

Cabine AAA

Cabine AAA superior
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Salões espaçosos, um ambiente de 
relaxamento, amplas cabines e vistas 
magníficas de todos seus espaços. 
Estes navios gêmeos são a alternativa 
perfeita para aproveitar toda a beleza da 
Patagônia.

ANO DE CONSTRUÇÃO STELLA Australis 
: 2010

CAPACIDADE : 210 PASSAGEIROS

TOTAL DE CABINES : 100

Nossa maravilhosa embarcação Ventus 
Australis foi concebida para explorar 
inclusive os canais mais estreitos da 
Patagônia, onde nenhuma outra empresa 
se aventura.

É um navio com uma decoração elegante, 
com grandes espaços comuns nos 
quais podem relaxar e desfrutar das 
espetaculares vistas. 

ANO DE CONSTRUÇÃO VENTUS 
Australis : 2017

CAPACIDADE : 210 PASSAGEIROS

TOTAL DE CABINES : 100
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AUSTRALIS
SOBRE NOSSA EMPRESA...

Somos uma empresa chilena com navios construídos sob as normas internacionais. Navegamos 
os fiordes da Terra do Fogo desde 1990.
Nossa delegação comercial para a Europa está em Barcelona desde o ano de 2003. Não hesite 
em entrar em contato!
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EUROPA CONTATO//
+34 934 970 484

europe@australis.com
www.australis.com


