CANAIS PATAGÔNICOS - ROTA NORTE EM 5 DIAS
Puerto Natales - Puerto Montt

5 dias - 4 noites

Embarque em Puerto Natales
Começaremos esta viagem com o ansiado embarque, para depois partir em busca dos espetaculares lugares
que percorreremos.

Seno Última Esperanza, Canal White, Canal Sarmiento e Geleira Amalia
Percorreremos os monumentais lugares do Seno Última Esperanza, Canal White e Canal Sarmiento. O Seno
Última Esperanza, com grandiosos relevos e geografias, está localizado na décima segunda região, em
Puerto Natales, e comunica os ventisqueiros Serrano e Balmaceda a ele mesmo.
Por outro lado, o Canal Sarmiento é um canal patagônico longitudinal, da Patagônia chilena, continuando até
o sul da Angostura Guía. O Canal Sarmiento está localizado na XII Região de Magallanes e da Antártida
chilena e era navegado pelo povo kawésqar, originário do lugar.
Poderemos avistar geleiras pendentes em espinhaços e também a grande Geleira Amalia. A Geleira Amalia
se encontra na parte central do Campo de Gelo do Sul. Sua bela forma parece desprender-se desde as
montanhas para situar seus gelos nas águas do esteiro Peel.

Puerto Edén, Canal Messier, Angostura Inglesa, Bajo Cortopaxi e Faro San Pedro
Chegaremos a Puerto Edén e depois ao Canal Messier. O canal Messier 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.
O canal Messier foi percorrido pelo povo kawésqar há mais ou menos 6.000 anos, até o final do século XX,
que habitavam suas costas. Passaremos depois pela Angostura Inglesa e Bajo Cortopaxi, ambos canais
cheios de uma natureza divina. Recorreremos também o Faro San Pedro para chegar depois à zona
oceânica.

Baía Ana Pink, Canal Pelluche, Canales Pérez Norte e Sul, Paso Brieva, Peñón Blanco, Melinka,
Golfo Corcovado e Golfo Ancud
Entraremos pela zona de canais, começando pela baía Ana Pink. Navegaremos também pelo canal Pelluche.
O Canal se encontra na Região de Aisén, província de Aisén. Contém uma grande quantidade de bela
vegetação.
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Para terminar este maravilhoso dia, sairemos à zona oceânica à tarde. Percorreremos também os canais
Pérez Norte e Sul, dignos de uma grande beleza e esplendor. Poderemos avistar colônias de lobos marinhos
e cormoranes, linda fauna característica do lugar.
Passaremos também por Paso Brieva e Peñón Blanco e teremos a grande oportunidade de navegar pelas
encantadoras águas de Melinka. Terminaremos viajando pelos Golfos Corcovado e Ancud. O golfo de
Corcovado se encontra no limite da região dos Lagos e da região de Aisén, no sul do Chile.
Seu nome, golfo de Corcovado, se deve à presença contínua de ondas no lugar, porque o circuito marítimo
pela zona dos canais austrais do Chile, em geral, é um trânsito tranqüilo. Isso se deve à presença de ilhas
que formam esses canais.

Chegada a Puerto Montt
Depois de terminar esta grande aventura, no fim da viagem, chegaremos a nosso destino e realizaremos o
desembarque.
Nota: Programa sujeito a modificação sem aviso prévio.
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