CANAIS PATAGÔNICOS - ROTA SUL EM 4 DIAS
Puerto Montt - Puerto Natales

4 dias – 3 noites

Calbuco, Seno de Reloncaví, Golfo de Ancud e Golfo de Corcovado
Iniciaremos a navegação por Calbuco. Depois continuaremos pelo Seno de Reloncaví e os Golfos de Ancud e
Corcovado. O Seno de Reloncaví é um golfo localizado na Região dos Lagos, no sul do Chile, e delimita a
terminação do Valle Central, além de ser a zona onde a Depressão Intermediária se funde no Oceano
Pacífico, como conseqüência da erosão glacial originada há milhares de anos. Os chilenos consideram esta
zona como o início geográfico de toda a Patagônia.

Melinka, Canais Pérez Norte e Sul, Paso Brieva, Peñón Blanco e Canal Pelluche
Navegaremos por Melinka, Canais Pérez Norte e Sul. Melinka é um povo do sul do Chile que se encontra na
Região de Aisén, na província de Aisén. Poderemos avistar uma fabulosa colônia de lobos marinhos e
cormoranes.
Para seguir com o tour percorreremos o espetacular e maravilhoso Paso Brieva e Peñón Blanco. Depois
entraremos no Canal Pelluche. Esse canal se encontra na Região de Aisén, província de Aisén. Contém uma
grande quantidade de uma bela vegetação. Para terminar este maravilhoso dia, sairemos à zona oceânica à
tarde.

Canal Messier, Angostura Inglesa, Bajo Cotopaxi, Puerto Edén, geleira Pío XI, Paso del Abismo e
Canal Concepción
Neste dia, entraremos na zona de canais, lugar de encontro com o maravilhoso canal Messier. Esse canal é
um dos principais canais patagônicos prolongados da fabulosa Patagônia chilena. Encontra-se na XI Região
de Aysén, do General Carlos Ibáñez del Campo. Seu nome se deve à memória do astrônomo francês Charles
Messier. Esse canal foi percorrido pelo povo kawésqar há mais ou menos 6.000 anos até o fim do século XX,
que habitavam suas costas.
Passaremos pela Angostura Inglesa e Bajo Cotopaxi. A Angostura Inglesa é a continuação do Messier até o
sul, começando pela ilha Moat e terminando na ilhota Harwood. Chegaremos depois em Puerto Edén e logo
avistaremos a imponente geleira Pio XI (temporada alta).
Puerto Éden é a localidade chilena da XII Região de Magallanes e da Antártida Chilena, Província de Última
Esperanza, comunidade de Natales. Encontra-se em uma baía ao princípio dos canais patagônicos na ilha de
Wellington sobre a ribeira ocidental do Paso del Indio. A geleira Pio XI, também chamada de geleira Brüggen
ou geleira Ana María, é a maior da América do Sul, com 1263 km2, e nos deixa totalmente assombrados
mediante tal magnitude de superfície.
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Para finalizar, percorreremos o Paso del Abismo para chegar ao Canal Concepción. O Paso del Abismo é o
canal que continua até o sul do Paso del Índio, e o Canal Concepción é a continuação pelo sul do canal Wide,
ambos navegados pelos antigos kawésqar.

Canal White e Seno Última Esperanza
Para finalizar nossa viagem passaremos pelo Canal White e pelo Seno Última Esperanza. O Seno Última
Esperanza, com grandiosos relevos e geografias, localiza-se na décima segunda região, em Puerto Natales, e
comunica os ventisqueiros Serrano e Balmaceda com ele mesmo.
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