LAGOA SAN RAFAEL EM 5 DIAS
Lagoa São Rafael, última testemunha das glaciações

5 dias- 4 noites

Calbuco, Seno de Reloncaví, Golfo de Ancud, Paso Nao e Golfo Corcovado
Iniciaremos nosso percurso navegando por Calbuco. As áreas atuais de canais, fiordes, ilhas e promontórios
nas quais se encontra a Comunidade de Calbuco foram habitadas desde o começo da história americana. Os
registros de presença humana em Monteverde datam de 11.500 anos atrás. Descendentes destes antigos
povos foram as etnias chamadas huilliches, chonos, juncos, poyas que batizaram as ilhas e os golfos, como
Caicaén, Calbuco, Abtao, Huito ou Reloncaví ou Tabón.
Continuaremos a viagem pelo Seno de Reloncaví e pelo golfo de Ancud. No Seno de Reloncaví desemboca o
rio Petrohué por meio do estuário de Reloncaví. Também existem diferentes ilhas, destacando-se a ilha
Tenglo, Maillén e Guar, enquanto as ilhas Puluqui e Queulín separam o interior do Golfo de Ancud.
Em suas costas destaca-se a presença da cidade de Puerto Montt, uma das maiores do país. Além desses
grandiosos espaços, visitaremos o Paso Nao e o Golfo Corcovado, também maravilhosos lugares. Há muito
pouco tempo, descobriu-se que no golfo Corcovado é possível encontrar uma grande quantidade de baleias
azuis, de dezembro a abril, época de verão no local.

Canal Moraleda, Ilhas las Guaitecas, Puerto Aguirre, Caleta Andrade, Fiorde Aysen e Puerto
Chacabuco
Começaremos este dia viajando pelo canal Moraleda ou pelos canais Pérez Norte e Sul. O canal Moraleda
separa o Arquipélago dos Chonos da ilha Magdalena e o restante do Chile continental, na província de Aisén.
Até o sul do fiorde de Aisén, frente à ilha Traiguén, o canal Moraleda se divide em dois braços: um é o canal
Errázuriz (o Costa), que avança pelo ocidente até a península de Taitao; o braço oriental se passa a chamar
o estuário Elefantes, que depois se transforma no golfo de mesmo nome, até chegar à lagoa San Rafael e o
istmo de Ofqui.
Seguiremos nossa viagem pelas ilhas, Las Guaitecas, e depois por Puerto Aguirre e Caleta Andrade. Parte da
zona do Arquipélago das Guaitecas ou das Ilhas Guaitecas encontra-se na Reserva Nacional Las Guaitecas.
Passados esses belos locais, encontraremos as maravilhas do fiorde Aysén e depois chegaremos ao famoso
Puerto Chacabuco. O fiorde Aysén está conectado de forma indireta à costa do Pacífico.
Tem um fundo com três bacias e uma planície sedimentária da pós-geleira recente formada pelo
deslizamento das encostas. Na cabeça do fiorde Aysén se localiza Puerto Chacabuco, principal porto da
região, que é a comunidade de Aisén e da província de mesmo nome.
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Paso Quesahuén, Seno Elefantes, Paso de Bidts, Rio Tempano, Lagoa San Rafael e Puerto
Chacabuco
Continuando nossa viagem até a lagoa de San Rafael, encontraremos o Paso Quesahuén e o Seno Elefantes.
Passaremos depois pelo paso de Bidts e depois pelo rio Tempano, lugar de desemboque da lagoa de San
Rafael, por onde flutuam icebergs à deriva, dando um toque de divindade e magia à zona.
Chegaremos ao ansiado lugar: a esplendorosa lagoa de San Rafael. A quietude dos 170 km2 que formam a
lagoa de San Rafael, com icebergs flutuantes e o ventisqueiro, zona de constantes desmoronamentos, são
seu principal e encantador atrativo. Em terra, os trilhos de interpretação e a cascata do rio Saltón
complementam a lagoa de San Rafael e o ventisqueiro.
Pelo norte, a lagoa entra em contato com o canal Moraleda por meio de vários golfos e estuários. Pelo sul e
leste se encontra com o istmo de Ofqui e a península de Taitao. Ao sul da lagoa de San Rafael, estão
localizados os Campos de Gelo do Norte. A lagoa é de origem próximo a geleiras, pois se formou pelo
retrocesso da geleira San Rafael, em Campos de Gelo do Norte. É uma zona em que poderemos contemplar
a beleza da natureza e ver o gelo se desprender da geleira. Chegaremos finalmente a Puerto Chacabuco.

Puerto Chacabuco, Canal Moraleda, Canales Pérez Norte e Sul e Golfo Corcovado
Viveremos a emocionante experiência de passar por Puerto Chacabuco. Prosseguiremos pelo Canal
Moraleda, lugar de uma fascinante paisagem e beleza encantadora. Novamente passaremos pelos
grandiosos canais Pérez Norte e Sul, para assim chegar a outro assombroso lugar: o golfo de Corcovado.

Calbuco, Golfo de Ancud e Seno de Reloncaví
Neste último dia, navegaremos outra vez por Calbuco e assim poderemos outra vez observar as maravilhas
deste lugar. Continuaremos navegando pelo golfo de Ancud e chegaremos ao nosso destino final: o Seno de
Reloncaví, um lugar importantíssimo da zona, já que por ele mesmo diferentes embarcações conectam as
localidades de Chiloé e a Patagônia com o restante do Chile.
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