AUSTRALIS EM 5 DIAS
Partindo de Punta Arenas até Ushuaia, navegando pelo Cabo de Hornos...

5 días – 4 noites
Australis em 5 dias é o itinerário mais longo que realizam os Cruzeiros Australis. Partindo da
cidade chilena de Punta Arenas, em plena Patagônia Austral, até a cidade fueguina de Ushuaia,
na Ilha da Terra do Fogo. Este programa não apenas tem 1 dia a mais, mas seu itinerário
também é diferente. Ao segundo dia de navegação, chegaremos ao Seno Almirantazgo, nos
dirigiremos à Geleira Marinelli para chegar até a Baía Ainsworth, na Cordilheira Darwin.
Depois ingressaremos na via principal do Canal de Beagle, para chegar primeiro à Baía Pía e
observar a geleira de mesmo nome. Depois nos espera a conhecida Avenida das Geleiras, onde
veremos as Geleiras Espanha, Romanche, Alemanha, Itália, França e Holanda, no braço noroeste
do Canal de Beagle. No nosso último dia de navegação, desembarcaremos no Parque Nacional
Cabo de Hornos.
Finalmente chegaremos à cidade mais austral do mundo: Ushuaia, na Ilha da Terra do Fogo. Se
estivermos com tempo, recomendamos estender nossa estadia para ficarmos em Ushuaia e
descobrir a beleza de seu ambiente natural e gozar do fim do mundo, para depois partir até El
Calafate e nos maravilharmos com a Geleira Perito Moreno, em uma viagem realmente única,
fazendo um Australis completíssimo.

Punta Arenas
Embarcaremos no Cruzeiro Australis (Mare Australis / Vía Australis) para começar uma travessia de
aventura, fazendo o check-in após o meio-dia. Partiremos para a Terra do Fim do Mundo, navegando pelas
águas do Estreito de Magalhães, Cabo de Hornos e Canal de Beagle, com Ushuaia como o destino final.
O Estreito de Magalhães percorre suas águas entre a Patagônia e a Ilha da Terra do Fogo. É a passagem
natural mais importante que une os oceanos Pacífico e Atlântico. O Cabo de Hornos é o mais austral do
arquipélago da Terra do Fogo, sendo o ponto mais meridional da América, delineando o limite norte da
Passagem Drake que separa a América do Continente Branco.

Baía Ainsworth - Ilhote Tucker
Em nosso segundo dia de navegação, amanheceremos nos arredores do Seno Almirantazgo. Mais tarde
faremos um desembarque na Geleira Marinelli, na Baía Ainsworth, onde realizaremos um trekking para
descobrir colônias de elefantes marinhos, diques construídos por castores, rodeados do bosque magalhânico
que envolve esta incrível paisagem.
A Baía Ainsworth encontra-se em plena Cordilheira de Darwin, observando-se à distância a massa de gelo
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com sua elevada parede de mais de 40 metros. Depois vamos para a Ilhota Tucker, avistando os pingüins
magalhânicos e cormorões desde os Zodiac. Os pingüins emigram no mês de abril, portanto substituiremos
este percurso para ir até a Baía Brookes, onde desceremos para realizar uma caminhada pelos arredores da
geleira.

Geleira Pia - Avenida das Geleiras
No terceiro dia, começaremos a navegar pela via principal do Canal Beagle, ingressando na Baía Pía para
desembarcar muito próximo à geleira de mesmo nome. A Geleira Pia está sobre o braço noroeste do Canal
Beagle, incrustando-se na Cordilheira Darwin e descendo sobre as águas da Baía Pía.
Começaremos uma excursão para ter uma vista magnífica da cadeia montanhosa desde um mirante, já que
o mesmo é onde se origina a geleira e seu deslocamento total até desembocar no mar. Ficaremos
maravilhados com esta experiência única.
Depois, seguiremos com nosso itinerário pelo lado noroeste do Canal Beagle para nos surpreendermos com o
solene olhar da “Avenida das Geleiras”, que compreendem Espanha, Romanche, Alemanha, Itália, França e
Holanda.

Cabo de Hornos - Baía Wulaia
Seguiremos nossa rota pelo Canal Beagle e o Canal Murria, chegando ao Parque Nacional Cabo de Hornos e,
se as condições climáticas estiverem favoráveis, desembarcaremos para desfrutar esta maravilha natural. O
Cabo de Hornos surge como uma grande colina de 425 metros de altura, aproximadamente. É um lugar
realmente espetacular, conhecido como o fim do mundo. Foi declarado pela UNESCO como Reserva da
Biosfera, em junho de 2005.
À tarde, desceremos na Baía Wulaia, um autêntico lugar para se desfrutar e que foi território de
assentamento de um dos vários e maiores povos da região. Poderemos observar e admirar sua bela flora e
geografia. Depois, começaremos uma caminhada pelo bosque magalhânico, onde crescem lengas, coihues,
samambaias, entre outras espécies, até chegar a um mirante, para ter uma excelente visão da magnífica
natureza.

Regresso a Ushuaia
Chegaremos à cidade de Ushuaia pela manhã, a mais austral e importante da Terra do Fogo. Depois de
desembarcar, poderemos conhecer a cidade, percorrer e visitar os parques nacionais e nos aventurarmos
pela Patagônia.
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