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Uma aventura que começa no fim 
do mundo 
Embarque em nossos cruzeiros de expedição e descubra os cantos mais 
remotos da Patagônia Austral.

Navegaremos pelos fiordes e canais da Terra do Fogo, no extremo mais austral da Patagônia, onde 
a natureza prevalece intocada e em estado selvagem. A bordo de nossos cruzeiros de expedição te 
levaremos onde nenhum outro navio possa levar, desde Punta Arenas, no Chile,ou Ushuaia, na 
Argentina, até o místico Cabo Horn, passando na frente de geleiras e baías escondidas, onde 
poucos tiveram o privilégio de estar.

AMÉRICA
DO SUL



Comemore a bordo da Australis os 500 anos da façanha do navegante português Hernando de Magallanes, a 
quem o mundo inteiro prestará homenagem no ano de 2020 por descobrir o estreito que leva seu nome.

Navegue por um estreito histórico



GLACIAR PIA
Visitaremos um dos 

glaciais mais atrativos dos 
campos de gelo mais 

austrais da América, na 
Cordilheira de Darwin.

ISLA MAGDALENA E 
ILHOTAS TUCKERS

Nas ilhotas Tuckers e na 
ilha Magdalena 

observaremos uma das 
colônias de pinguins mais 
importantes da Patagônia.

CABO HORN E CANAL 
DE BEAGLE

Visitaremos o cabo mais 
autral do hemisfério sul e 

percorreremos o místico 
canal Beagle, batizado em 
homenagem ao bergantim 

capitaneado por Robert Fitz 
Roy, onde Charles Darwin 

chegou a explorar a 
Patagônia.
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Descubra o canto mais remoto 
da Patagônia
Em nossos cruzeiros Ventus e Stella Australis, te levaremos para 
conhecer o místico Cabo Horn, a Cordilheira de Darwin e o canal 
Beagle, entre outros marcos da paisagem patagônica da Terra do Fogo.

Localizado onde termina o continente americano, o desconhecido arquipélago da Terra do 
Fogo tem atraído navegantes e exploradores de todas as épocas. Desde Hernando de 
Magallanes até Charles Darwin, vários foram os homens célebres que se aventuraram a 
descobrir estas terras distantes, que ainda permanecem inexploradas. Em nossas rotas 
poderão conhecer marcos geográficos e paisagens naturais de fama mundial, em uma 
viagem inesquecível de descobrimento e aventura.

Cabo Horn



Baía Wulaia UshuaiaPunta Arenas

Canal Beagle Baía Ainsworth



Descubra os glaciares mais austrais do mundo, que descem ao mar desde a Cordilheira de Darwin. Sinta 
e escute sua imponente presença.

Contemple glaciares milenares



Observe a natureza em seu 
estado selvagem
Formado na última glaciação, a paisagem patagônica oferece uma 
oportunidade única para vivenciar um ecossistema em seu estado mais puro. 
Explore um dos lugares mais remotos do mundo, onde o homem ainda pode 
se sentir vulnerável diante da força da natureza.

ALBATROZ
Geralmente acompanha os 

navegantes na sua rota, 
deleitando a quem os 

observam em seu
incrível voo.

MURTA DO CHILE
Espécie selvagem em 

abundância nos bosques de 
Magalhães, de agradável 

sabor e aroma.

PINGUIM-DE-
MAGALHÃES

Em setembro chegam os 
primeiros pinguins para 

se alimentar e se 
reproduzir na Patagônia. 

É um excelente momento 
para vê-los arrumando 

seus ninhos e cortejando 
suas parceiras.

Bahía
Wulaia

LLOBO-MARINHO-S
UL-AMERICANO

De tamanho menor e 
com uma cabeça mais 

estilizada que o 
leão-marinho-da-patagô

nia, é uma espécie 
protegida na Região de 

Magalhães e da 
Antártida chilena.



Explore e aprenda com nossos guias
Profissionalmente treinados em História Natural de Magalhães, glaciologia, paleontologia e oceanografia, 
nossa equipe de guias especializados é responsável por levá-los para explorar as maravilhas naturais da 
Terra do Fogo. Surpreenda-se e aprenda com eles, no nosso programa diário de  expedições, com 
desembarques em Zodíacs e palestras a bordo.



GASTRONOMIA
Delicie-se com uma 

gastronomia de 
primeira classe, com o 

melhor dos ingredientes 
locais  e cozinha 

internacional.

ATIVIDADES
Palestras, 

documentários, 
biblioteca com leituras 

sobre a Patagônia, 
jogos de tabuleiro e 
muito mais para se 

divertir a bordo.

SALÕES
Amplos salões com vista 

panorâmica e setores
de leitura.

Relaxe a bordo
Dê-se ao prazer de uma boa leitura, compartilhe um aperitivo com os outros passageiros 
no bar ou simplesmente relaxe em nossos lounges enquanto o cenário de tirar o fôlego da
Patagônia desfila pela sua janela.



Viva a experiência de uma gastronomia de primeira classe. Nossa tripulação está treinada para lhe oferecer o 
melhor serviço, all inclusive, para que sua única preocupação seja aproveitar ao máximo.

Desfrute de um serviço excepcional



NÃO MAIS PLÁSTICO
Promovemos o uso de 

cantis para reduzir o 
consumo de garrafas 

plásticas.

CIÊNCIA E EMPRESA
Graças ao programa de 

Vículo Ciência-Empresa, 
nossos guias são treinados 

em História Natural de 
Magalhães, contagem de 

aves, tomada de amostras de 
água e análise de flora e 

fauna. Assim
contribuímos para valiosos 
estudos científicos sobre o 

ecossistema patagônico.

PASSARELAS
Para minimizar o impacto 

em nossas excursões, 
mantemos passarelas como 

as que levam ao monumento 
ao Albatroz em Cabo Horn.

Um Turismo Sustentável

Conscientes da importância das áreas que visitamos, estamos comprometidos com a natureza 
e o cuidado que nossos passageiros devem ter com ela. Para garantir um impacto mínimo, 
mantemos passarelas nos lugares onde andamos e temos medidas, como a redução de 
plásticos a bordo. Além disso, nossa equipe colabora constantemente com pesquisa científica 
na Patagônia.



Preservemos juntos
Navegar por um dos ecossistemas mais intocados do mundo é um privilégio. Queremos preservar o meio 
ambiente tão inexplorado e natural como o conhecemos desde que começamos a operar nossos cruzeiros, há 
quase 30 anos.



Plano de decks e cabines

M/N Stella Australis - M/N Ventus Australis
Capacidade de passageiros: 200
Total de cabines: 100

DECK  DARWIN

SALÃO DARWIN

DECK  CABO DE HORNOS

SALÃO SKY

PONTE

DECK  TIERRA DEL FUEGO

SALÃO
YÁM

ANA

DECK  MAGALLANES

RECEPÇÃO

DECK  PATAGONIA

RESTAURANTE PATAGONIA

COZINHA

Cabine Standard
177 sq.ft / 16,5 m2 Cabine Superior

220 sq.ft / 20,5 m2

Nossos Navios
Especialmente projetados e construídos para navegar pelos canais 
mais austrais do mundo, nossos navios Ventus e Stella Australis têm 
capacidade para no máximo 200 passageiros. Temos exigentes 
protocolos de segurança que nos permitem viajar para os setores 
mais estreitos de navegação, onde outros navios de tamanho maior 
não podem se aventurar.

Cabine twin AAA / Ventus

Salão Darwin Stella

Cabine matrimonial AAA / Stella

Restaurante Patagonia / Ventus
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Nossas Rotas
Seja saindo de Punta Arenas, no Chile, ou em Ushuaia, na Argentina, nossas 
rotas one way de 4 noites ligam as principais cidades da Patagônia Austral. 
Além das rotas one way Fiordes da Terra do Fogo e Exploradores da Patagônia, 
oferecemos rotas de 8 noites, na modalidade round trip.
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Rota Fiordes da Terra do Fogo
4 noites | Punta Arenas - Ushuaia

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 esta excursão é substituída por Glaciar Brookes.
** Não é uma excursão.

Ilha MagdalenaCabo Horn Glaciar Águila

Rota Exploradores da Patagônia
4 noites | Ushuaia - Punta Arenas

Dia 1: Ushuaia

Dia 2: Cabo Horn - Baía Wulaia

Dia 3: Glaciar Pía - Glaciar Garibaldi

Dia 4: Glaciar Águila - Glaciar Condor

Dia 5: Ilha magdalena* - Punta Arenas

* Em setembro e abril esta excursão é substituída por Ilha Marta.

Baía Ainsworth Glaciar Pia Baía Wulaia
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