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Este comunicado anula e substitui todos os anteriores. Válido desde 30 de junho de 2021.
Saída, atracagem e desembarque sujeitos às condições climáticas.

Mais informações sobre rotas e itinerários em www.australis.com

 TARIFAS E SAÍDAS 
TEMPORADA ESPECIAL 2021 - 2022

 
 

ROTA GLACIARES DEL FIN DEL MUNDO
ROUND TRIP PUNTA ARENAS - 5 NOITES

Itinerário

 Cabine
B
A
AA
AAA
AA Superior
AAA Superior

Valor en dólares estadounidenses
2.590
3.499
3.720
3.989
4.485
4.750

Tarifas sujeitas a disponibilidade de cabine. 
Tarifa passageiro Single: Aplicável para todo tipo de cabine; corresponde a 50% de adicional 
ao valor da categoria.

Tarifas 
 Por pessoa, base dois passageiros por cabine.
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Mapa da rota
Punta Arenas - Punta Arenas
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Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Punta Arenas
Glaciar Pía - Avenida dos Glaciares*
Cabo Horn - Baía Wulaia
Glaciar Águila
Fiorde Parry - Baía Ainsworth
Ilha Magdalena - Punta Arenas

* Não é uma excursão.

Horário de Check-in: 13:00 hrs.
Horário de embarque: 17:30 hrs.
Horário de desembarque: 11:30 hrs.
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M/N VENTUS AUSTRALIS

SuperiorStandardComedor Patagonia

Salón Yámana

Salón Darwin

Cabina Superior Ventus Australis

Capacidade de Passageiros 210
Total de Cabines                   100

Planta da Cabine
-Standard: 16,5 m2
-Superior:  20,5 m2



CONDIÇÕES TARIFÁRIAS
VIGENTE PARA A TEMPORADA ESPECIAL 2021/2022

TARIFAS ESPECIAIS
TARIFAS PARA PASSAGEIRO SINGLE: Aplica-se a todos os tipos de 
cabines e com um valor adicional de 50% no valor da categoria.
TARIFAS PARA BEBÊS: Até os 3 anos, 100% de desconto, 
compartilhando cama com os pais. Consulte a disponibilidade de 
berços. 
TARIFAS PARA CRIANÇAS: De 4 a 12 anos, 50% de desconto 
compartilhando cabine com um adulto. 
CAMA ADICIONAL: Uma cama extra pode ser adicionada nas cabines 
matrimoniais, consulte-nos para preços e disponibilidade.

CONTRATO DE PASSAGEM
A emissão do Contrato de passagem será feita pelo Armador, 
anteriormente à saída do navio. O Contrato de passagem rege-se 
pelas cláusulas publicadas no site da Empresa (www.australis.com), 
das quais são parte integrante, e o qual o titular da reserva declara 
conhecer e aceitar no momento da reserva, de acordo com os termos 
destas condições. Estas condições também regem a reserva do 
bilhete feita pelo passageiro, conforme o caso.

Os termos "a Empresa" ou "o Armador" designam os Transportes 
Marítimos Geo Australis S.A. ou Transportes Marítimos Via Australis 
S.A., com a qual é feita a reserva e que terá a qualidade de 
transportador na viagem reservada, mediante a emissão do 
respectivo bilhete.

TARIFAS 
A empresa reserva-se o direito de modificar as tarifas publicadas 
nestas Condições Tarifárias, sem prévio aviso, as que serão regidas a 
partir da data de sua publicação.

CHECK-IN, EMBARQUE E SAÍDAS
A empresa reserva-se o direito de modificar as datas de saídas 
publicadas nestas Condições Tarifárias, sem prévio aviso, as que 
serão regidas a partir da data de sua publicação. As horas de 
check-in, embarque, saídas e chegadas são aproximadas.

O navio poderá sofrer atrasos, sem responsabilidade do Armador, 
por motivos climáticos, por ordem da autoridade marítima, em 
virtude do bem-estar, saúde e segurança de um ou mais passageiros 
ou devido a um ato de autoridade ou de força maior ou caso fortuito, 
não tendo o passageiro direito a qualquer indenização por tais 
circunstâncias.

Os horários de check-in, embarque e desembarque poderão ser 
modificados para garantir o distanciamento social ou por outros 

motivos sanitários, sem afetar o horário de saída do navio por este 
motivo.

INCLUSO NA TARIFA 
As tarifas incluem hospedagem, transporte marítimo, todas as 
refeições, bar aberto em horários definidos (sem custo para vinhos, 
bebidas e destilados), excursões em terra e entretenimento a bordo.
 
NÃO INCLUSO NA TARIFA
Taxas de embarque (US $60 por pessoa), gorjetas (recomendamos US 
$15 por pessoa, por noite), ligações pelo telefone via satélite a bordo, 
compras na loja do navio, passeios opcionais, traslados nos portos.

RESERVAS, DEPÓSITOS E PAGAMENTOS
Requisita-se um depósito de US $300 por pessoa para garantir uma 
reserva provisória. Este sinal deve ser pago até 120 dias antes da saída 
do cruzeiro. O pagamento final, do saldo, deve ser recebido pela 
Companhia 60 dias antes da saída.

REMARCAÇÕES
Até 60 dias antes da data de partida, a data da viagem objeto da reserva 
pode ser modificada para uma data posterior. A modificação estará 
sujeita à disponibilidade e ao pagamento da diferença tarifária a favor 
da Empresa, se houver.

CANCELAMENTOS
A reserva pode ser cancelada:
- Até 60 dias antes da partida, sem nenhum custo ou encargo, caso em 
que o Armador restituirá o valor recebido até a data do cancelamento;

- A partir do 59º dia anterior ao embarque, pagando as multas abaixo 
indicadas:
(i) Entre 59 e 50 dias antes da partida  
(ii) Entre 49 e 40 dias antes da partida  
(iii) Entre 39 e 30 dias antes da partida  
(iv) Entre 29 e a data da emissão do bilhete 

- Até 15 dias antes da partida, sem nenhum custo ou encargo, desde 
que qualquer uma das seguintes condições seja atendida:
(i) Que o titular da reserva comprove ter um resultado positivo em um 
teste PCR Covid-19 dentro dos 10 dias anteriores à data de 
cancelamento; ou 
(ii) Que o titular da reserva seja afetado pelas medidas sanitárias 
impostas pelas autoridades nacionais de seu país de origem, ou do país 
onde se localiza o porto de saída, ou internacionais que restrinjam ou 
impeçam o acesso a esse porto na data prevista para a partida.

25% del valor de la venta. 
50% del valor de la venta. 
75% del valor de la venta. 

100% del valor de la venta. 



CONDIÇÕES TARIFÁRIAS
VIGENTE PARA A TEMPORADA ESPECIAL 2021/2022

FORMAS DE PAGAMENTO
O pagamento pode ser efetuado com os cartões Mastercard, Visa, 
American Express e Diners International, assim como transferências 
bancárias, Paypal (pagamento em dólares) e Transbank (pagamento 
em pesos chilenos).

CANCELAMENTOS NÃO VOLUNTÁRIOS
A Empresa poderá cancelar uma ou mais viagens por motivo de força 
maior ou imprevistos, considerando como tal as medidas sanitárias 
impostas pelas autoridades nacionais no porto de embarque ou 
desembarque que impeçam a saída ou desembarque e / ou as 
restrições impostas pelas autoridades nacionais ou internacionais 
que restrinjam ou impeçam o acesso dos passageiros ao porto de 
partida ou a realização de viagens de turismo marítimo.

Da mesma forma, a Empresa poderá cancelar, sem qualquer tipo de 
responsabilidade, uma ou mais viagens se as circunstâncias 
derivadas dos efeitos da pandemia COVID 19 no transporte marítimo 
de passageiros e / ou no mercado de cruzeiros turísticos impedir, 
aconselhar ou afetar em qualquer caso a viabilidade de tais viagens. 

Será considerada incluída nesta situação, a circunstância de não 
ocorrer a viagem devido a um número mínimo de passageiros que 
justifique a sua realização, quer do ponto de vista económico, bem 
como dos recursos humanos ou materiais necessários, bem como 
quaisquer outros fatores que impeçam, dificultem ou torne, mais 
onerosos tais recursos. A qualificação desta circunstância é de 
julgamento exclusivo da Empresa, que não deve expressar ou 
comprovar a sua origem, sendo tudo expressamente aceito no 
momento da reserva.

A Empresa não terá responsabilidade pela remarcação das saídas 
das viagens que realiza, quando as condições previstas e / ou 
vigentes no início das mesmas,  determinadas pela emergência 
sanitária provocada pela pandemia COVID 19, impedirem a saída nas 
datas programadas .

Em caso de cancelamento da viagem por qualquer dos motivos acima 
indicados, a Empresa só será obrigada a restituir o valor pago pela 
reserva, renunciando através deste, a qualquer ação indenizatória, 
de qualquer conceito, incluindo danos consequenciais, lucros 
cessantes ou danos morais. A mesma renúncia será aplicada em caso 
de remarcação da partida.

CONDIÇÕES REFERENTES À COVID-19
Cada passageiro deve ter as doses da vacina contra Covid-19, 
necessárias para sua imunização, conforme os padrões de saúde 

vigentes e com o tipo de vacina, que deve ser credenciada por meio 
de certificado oficial emitido pela autoridade sanitária, sob cuja 
supervisão tenha concluído o vacinação. Cada passageiro, 
diretamente ou por meio da agência de viagens com a qual realizou a 
reserva, deverá enviar por e-mail, com antecedência de 45 dias, o 
Certificado de Vacinação, com um print do mesmo. A Empresa 
entrará em contato com o passageiro, diretamente ou por meio da 
Agência de Viagens, diante de qualquer dúvida ou observações que a 
certificação oficial tenha, devendo o passageiro corrigir as dúvidas ou 
objeções correspondentes. Não obstante, cada passageiro deverá 
apresentar a respectiva certificação oficial sem observações antes da 
partida, sem a qual não poderá embarcar no navio.

Também antes do embarque, a Empresa poderá exigir que o 
passageiro realize um teste de antígeno Covid-19 que ele 
providenciará para esse fim, o qual, se negativo, permitirá que ele 
embarque no navio. Em nenhum caso este teste de antígeno 
substituirá o certificado de vacinação.

Da mesma forma, será de responsabilidade do passageiro ter toda a 
documentação necessária exigida pelas autoridades para o ingresso 
na Região de Magalhães e na Antártida Chilena, a qual deverá ser 
mostrada à Empresa, se solicitado.

OBSERVAÇÕES
As excursões descritas nos roteiros geralmente são possíveis de 
serem realizadas. Sem prejuízo do disposto, a Empresa reserva-se o 
direito de alterar, modificar ou omitir parte deste itinerário sem aviso 
prévio, seja motivado pelo bem-estar e segurança dos passageiros, 
para a adequada preservação do meio ambiente ou com o objetivo 
de transpor qualquer circunstância extraordinária, evento 
inesperado ou força maior que o exija. Pelos mesmos motivos, a 
saída ou chegada dos navios pode estar sujeita a eventuais 
alterações.

Da mesma forma, avistamentos de pássaros e animais não podem 
ser garantidos, pois a localização dos mesmos é variável.


