M/N SKORPIOS II Rota Clássica San Rafael
Glaciar San Rafael & Quitralco: Campos de Gelo Norte - Patagônia Chile

7 dias - 6 noites

Puerto Montt, Arquipélago de Llanquihue, Calbuco, Golfo de Ancud, Arquipélago de Chiloé e Golfo
Corcovado
Iniciaremos este passeio saindo de Puerto Montt com a bonita nave Skorpios II. Puerto Montt é uma cidade
ao sul do Chile, capital da província de Llanquihue e da X Região dos Lagos. Situa-se em frente ao Seno de
Reloncaví e possui uma baía protegida na sua costa oeste pela Ilha Tenglo.
Passaremos depois pelo arquipélago de Llanquihue. O lago Llanquihue é o principal lugar para o turismo da
Região dos Lagos e, partindo do mesmo Chile, transforma-se em um espetacular arquipélago com
muitíssimas ilhas de uma vegetação imensa, fiordes e canais lindíssimos. Teremos a grande oportunidade de
avistar a maravilhosa cidade de Calbuco. Fundada em 1603, Calbuco é hoje uma cidade importante no Chile
que se localiza na província de Llanquihue na Região X dos Lagos.
Percorreremos também o Golfo de Ancud, o arquipélago de Chiloé e cruzaremos também pelo Golfo
Corcocado. O Golfo de Ancud, situado no sul do Chile, é o braço do mar que divide a Ilha Grande de Chiloé
do resto do continente. O mesmo comunica-se com o Pacífico por meio do canal de Chacao e do Golfo de
Corcovado ao sul. Dessa forma, suas costas moldam penínsulas e golfos, como o Seno de Reloncaví, onde se
encontra a cidade de Puerto Montt.

Canais Moraleda e Ferronave, Puerto Aguirre, Canais Pilcomayo e Costa e Caleta Hualas
Viajaremos neste dia pelos Canais Moraleda e Ferronave. O canal Moraleda é um corpo de água que separa o
Arquipélago dos Chonos da Ilha Magdalena e todo Chile continental. Subiremos depois a Puerto Aguirre. Este
bonito lugar, Puerto Aguirre, localizado a 1500 km de Santiago, é uma maravilhosa localidade patagônica.
Seguiremos percorrendo os canais Ferronave, Pilcomayo e Canal Costa.
Chegaremos a Caleta Hualas ou Punta Leopardos, que encontra-se a 20 milhas do Glaciar San Rafael. O
Glaciar San Rafael é um dos maiores glaciares dos Campos de Gelo Norte, localizado na Patagônia Chilena.
Este imponente e lindíssimo glaciar alimenta à Lagoa de San Rafael e, por meio da mesma, deságua no
Canal Moraleda.

Lagoa San Rafael, Canal Témpanos e Glaciar San Rafael
Passaremos pelas águas de San Rafael e o Canal Témpanos. A lagoa San Rafael é uma zona de águas
costeiras situada na Região de Aisén, no Chile. Encontra-se dentro do Parque Nacional Lagoa San Rafael.
Esta mesma é de origem periglacial, já que se formou pelo retrocesso do Glaciar San Rafael, na ponta dos
Campos de Gelo Norte.
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Nestes dias um maravilhoso lugar para visitar, já que nos permite contemplar a beleza da natureza da zona
e ver o gelo cair do Glaciar San Rafael. Assim entraremos à Lagoa, aproximadamente a 2 Km do glaciar.
Realizaremos um passeio de barco entre gelos, cheio de vida e cor, se o clima nos permitir. Chegaremos
ainda mais do perto Glaciar San Rafael e em seguida partiremos até o Fiorde Quitralco.

Fiorde Quitralco, Chiloé, Canais Moraleda e Pérez Norte
Chegaremos ao Fiorde Quitralco e se o clima nos ajudar, poderemos realizar passeios de barcos pelo Fiorde.
Sairemos depois até Chiloé viajando pelos majestosos Canal Moraleda e Canal Pérez Norte. Ao sul do fiorde
Aisén, em frente à Ilha Traiguén, o Canal Moraleda divide-se em dois braços: o Canal Errázuriz ou Costa e o
Esteiro Elefantes.

Canal Leucayec, Melinka, Arquipélago dos Chonos, Golfo Corcovado, Chiloé, Canal Yal e Esteiro de
Castro
Viajaremos pelo Canal Leucayec e poderemos avistar brevemente Melinka, no arquipélago dos Chonos.
Melinka é um povo do sul do Chile, que está situado na Região Aisén, província de Aisén. Hoje em dia
Melinka é o povoado mais importante da comunidade das Guaitecas e de todo o Arquipélago das Guaitecas.
O Arquipélago dos Chonos é moldado por uma grande quantidade de ilhas situadas entre o Golfo de
Corcovado e a Península de Taitao, sobre a costa Austral do Chile. O nome Chonos foi dado pela antiga
civilização dos Chonos que habitavam o lugar. Seguiremos pelo Golfo Corcovado para depois continuar pela
costa oriental de Chiloé.
Se o tempo estiver adequado, veremos o Quellón ou Queilen. Quellón é uma comunidade da X Região dos
Lagos do Chile, situada ao sul da Ilha Grande de Chiloé e atualmente é o porto mais importante da Ilha de
Chiloé. Continuaremos viajando pelo Canal Yal e subiremos em seguida à preciosíssima cidade Esteiro de
Castro.

Esteiro de Castro, Cidade de Chonchi, Canais Lemuy, Dalcahue, Quicaví, Calbuco e Puerto Montt
Após visitar e percorrer a cidade Esteiro de Castro, poderemos optar por ir à cidade de Chonchi. Já na nave
percorreremos Esteiro de Castro, Canais Lemuy, Dalcahue, Quicaví, Calbuco. A presença desses grandiosos
canais (Lemuy, Dalcahue, Quicaví) deve-se à baixa na profundidade do plano sedimentário longitudinal sob
as águas no Seno de Reloncaví, e assim mesmo a erosão por parte dos glaciares, ventos, correntes e chuvas
da zona. Depois de percorrer estes maravilhosos lugares, chegaremos a nosso destino, um dos lugares
turísticos principais do Chile, Puerto Montt.

Chegada a Terminal Canal Tenglo
Para terminar este passeio cheio de magia subiremos a Terminal Canal Tenglo. O Canal Tenglo separa o
continente da Ilha Tenglo. É uma zona protegida dos ventos e ajuda a comunicar os islenhos com os
habitantes da cidade. Somando-se a essa emocionante viagem, então, desembarcaremos neste paradisíaco
lugar.
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