AUSTRALIS EM 4 DIAS
Partindo de Ushuaia até Punta Arenas, no Chile, navegando pelo Canal Beagle...

4 dias – 3 noites
Dos 2 programas que apresentam os Cruzeiros Australis, este é o mais curto, faz o trajeto desde Ushuaia até
Punta Arenas, navegando com ambos os barcos: o Mare Australis e o Vía Australis. No primeiro trecho, a
navegação é pelo Canal de Beagle e depois pelo Canal Murray para chegar até o Cabo de Hornos, um lugar
realmente espetacular no Fim do Mundo, e depois desembarcar na Baía Wulaia, local dos indígenas
yámanas, com os quais teve contato Charles Darwin, e que foi descoberto pelo navegante inglês Fitz Roy no
início do século XIX.
Continuando com nosso itinerário a bordo do cruzeiro Australis para visitar a Geleira Gunther Plüschow, que
deve seu nome ao aviador alemão que chegou a essas terras nos primeiros anos do século XIX com sua
nave chamada Terra do Fogo (Feuerland), depois iremos até o Seno Chico para apreciar 2 geleiras muito
belas: Piloto e Nena.
Terminaremos nossa rota de navegação desembarcando na Ilha Magdalena, onde poderemos avistar os
pingüins magalhânicos caminhando até o farol, que serve de orientação aos navegantes que transitam pelo
Estreito de Magalhães. O último local de despedida desta viagem é a cidade chilena de Punta Arenas, com
um marcado realce arquitetônico colonial português. Outra opção é visitar, antes de começar o cruzeiro
Australis, a cidade de Ushuaia, na Terra do Fogo, ampliando a viagem para 7 dias.
Realmente vale a pena e se aproveita ao máximo a viagem, mas levando em consideração que o barco parte
do Porto de Ushuaia. Em tal cidade se conhece o Parque Nacional Terra do Fogo, junto ao Trem do Fim do
Mundo, visitando os Lagos Fagnano e Escondido, onde poderemos detectar no caminho a transição do estepe
patagônico e a última cadeia montanhosa da Cordilheira dos Andes em uma mudança de paisagens bastante
rara. O outro programa faz o percurso inverso, saindo de Punta Arenas até Ushuaia, em 5 dias.

Ushuaia
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 Punta Arenas 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.

Cabo de Hornos (Chile) & Baía Wulaia
Nossa carta de navegação nos conduzirá através do Canal Beagle e do Canal Murray, chegando ao Parque
Nacional Cabo de Hornos e, se as condições climáticas forem favoráveis, desembarcaremos para desfrutar
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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. Wulaia foi descoberta em 1830 pelo navegante de origem inglesa Robert Fitz Roy e depois pelo
naturalista Charles Darwin, que teve contato com os índios yámanas que habitavam a Baía.

Geleira Gunther Plüschow
Continuaremos com nosso trajeto no cruzeiro Australis e, à tarde, chegaremos à Geleira Gunther Plüschow,
de beleza impactante. O nome da Geleira faz jus a um pioneiro da aviação magalhânica, nascido na
Alemanha, que chegou a Punta Arenas em 1928 em sua nave “Feuerland”.
Naquelas épocas, sobrevoou a Terra do Fogo e o arquipélago do Cabo de Hornos, tendo como residência fixa
as cidades de Punta Arenas e Puerto Natales, região que conheceu muito bem já que a recorreu em seu
hidravião. Finalizaremos o dia navegando pelas águas do Seno Chico, onde desceremos em botes Zodiac e,
assim, apreciaremos as imponentes geleiras Piloto e Nena.

Ilha Magdalena - Punta Arenas
Nosso desembarque na Ilha Magdalena está programado para depois do amanhecer. Este encanto de lugar é
hábitat de uma grande colônia de pingüins magalhânicos, os quais teremos a grande oportunidade de
observar, e nos deleitaremos na caminhada que empreenderemos até o farol. O mesmo é um guia para as
distintas embarcações que passam através do Estreito de Magalhães.
A Ilha encontra-se a 25 milhas em direção norte à cidade chilena de Punta Arenas, margeada pelo Estreito
de Magalhães, sendo reduto natural de pingüins magalhânicos, cormorões e outras aves, que coabitam em
paz com lobos marinhos. Tenhamos em conta que, como os pingüins emigram no mês de abril, em vez de
desembarcar na Ilha Marta, visitaremos uma colônia de lobos marinhos. Regressaremos a Punta Arenas
próximo ao meio-dia.
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