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Bem-vindo à experiência 

Australis.

Convidamos você a conhecer um dos lugares 
mais remotos do mundo, onde a natureza é 
intocada e selvagem, a bordo de nossos 
cruzeiros de expedição Ventus Australis e Stella 
Australis.

Explore fiordes austrais e navegue pelas águas 
místicas do Estreito de Magalhães e Canal 
Beagle até chegar ao lendário Cabo Horn. 
Maravilhe-se com a presença de glaciares e 
pinguins de Magalhães na imensidão da Terra 
do Fogo, no extremo sul da Patagônia.

AMÉRICA
DO SUL



De Setembro a Abril saímos dos portos de Punta 
Arenas, no Chile, e Ushuaia, na Argentina.

Nossas rotas One Way de 4 noites, combináveis 
para uma Round Trip de 8 noites, vão para os 
fiordes e canais mais estreitos da Terra do Fogo, 
onde grandes navios de cruzeiro não podem 
chegar. Ambos percorrem baías escondidas e 
bosques virgens do Sul da Patagônia em uma 
rota exclusiva.
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Sinta o momento místico de 
desembarcar em Cabo Horn e percorrer 

um lugar que desafia milhares de 
navegadores de todo o mundo.

Nosso



Cabo Horn Baía Wulaia

Glaciares
e Baías

Aproximadamente uma dezena de glaciares 
podem ser apreciados na rota Australis, entre 
eles o Glaciar Pía, um dos mais imponentes da 
Patagônia, e a sequência de glaciares que caem 
no Canal de Beagle vindos da Cordilheira 
Darwin, na Avenida dos Glaciares.

Maravilhe-se com a presença de colônias de 
pinguins e aves marinhas como o albatroz e o 
biguá, que acompanharão a sua travessia.

Através do desembarque em botes zodíacs, 
vivencie uma proximidade única com uma das 
regiões mais remotas da Terra do Fogo.

Glaciar Cóndor

Pingüim de Magalhães



O tamanho de nossos navios nos permite oferecer  uma experiência íntima e personalizada e acessar os cantos 
mais escondidos da Patagônia, em uma rota que não pára em cidades ou portos, mas em paisagens intocadas 
que nossos passageiros têm o privilégio de viajar somente na companhia de nossos guias de expedição.

Turismo

não massivo



Descubra as maravilhas de um dos locais mais 
privilegiados do mundo, junto aos nossos guias 
especializados, capacitados profissionalmente em 
História Natural da Região de Magalhães.

Desfrute a bordo de nossas palestras temáticas, onde 
pode-se aprender sobre glaciologia, etnias originárias, 
marcos geográficos e flora e fauna da Patagônia 
Austral.

Expedição e
 Aprendizagem



Temos o privilégio de ser a empresa com mais anos de experiência 
navegando pelos canais mais estreitos da Terra do Fogo. Desde a nossa 
primeira partida em 1990, nos especializamos em oferecer um serviço 
excepcional, levando passageiros do todo o mundo a vivenciar uma 
experiência inesquecível.

Para preservar o meio ambiente patagônico tão inexplorado e natural 
como o conhecemos há mais de 30 anos, estamos comprometidos com o 
turismo de mínimo impacto. Além de passarelas especialmente 
projetadas para proteger os lugares por onde pisamos, temos políticas de 
redução de plástico a bordo e colaboramos com a pesquisa científica na 
Patagônia.

RECONHECIMENTOS DA INDÚSTRIA
A nossa operação sustentável, a excelência dos nossos serviços de bordo e 
a espetacularidade do nossos passeios são sempre evidenciados pelos 
nossos passageiros e também pela indústria do turismo, que nos apoia 
permanentemente com vários reconhecimentos, como o título de 
“Empresa de Turismo mais Sustentável” que a Federação das Empresas 
de Turismo do Chile nos deu em 2019. Da mesma forma, durante o ano 
de  2020 nossa empresa mais uma vez ocupou os primeiros lugares na 
categoria “Small Ocean Cruises” do Travel + Leisure World´s Best Awards 
e do Conde Nast Readers 'Choice Awards, além de ser reconhecida no 
World Travel Awards como empresa líder em cruzeiros de expedição da 
América do Sul.

30 anos
de turismo sustentável

Mais de



Embarque
Viva uma experiência única a bordo de nossos 
cruzeiros de expedição, com capacidade para 
somente 200 passageiros.

Compartilhe com outros hóspedes no bar ou 
ao redor de nossa requintada gastronomia 
com selo local.

conosco



Desfrute
a impressionante vista
que é possível apreciar 

durante toda a travessia.



M/N Ventus Australis – M/N Stella Australis 
Capacidade de passageiros : 200
Total de cabines : 100 

DECK DARWIN

SALOÃO DARWIN

DECK CABO HORN

SALOÃO SKY

PONTE

DECK TERRA DO FOGO

SALOÃO
YÁM

ANA

DECK MAGALHÃES

RECEPÇÃO

DECK PATAGONIA

COMEDOR PATAGONIA

COZINHA

Cabine Standard
177 sq.ft / 16,5 m2

Cabine Superior
220 sq.ft / 20,5 m2

Nossos
Navios

Cada um de nossos navios, Ventus Australis e Stella Australis, possui apenas 
100 confortáveis cabines, quatro grandes lounges comuns e cinco decks. 
Ambas as embarcações operam com protocolos de segurança exigentes e seus 
tamanhos são adequados para navegar onde outras embarcações não o 
podem, permitem também uma fácil adaptação às novas medidas e 
protocolos que as novas condições exigem.



Nossas

RotasRota Fiordes da Terra do Fogo – 4 noites

Itinerário: 

Dia 1: Punta Arenas

Dia 2: Baía Ainsworth - Ilhotas Tuckers*

Dia 3: Glaciar Pía - Avenida dos Glaciares** 

Dia 4: Cabo Horn - Baía Wulaia

Dia 5: Ushuaia 

* Em setembro e abril esta expedição será substituída por Glaciar Brookes. 
** Não é uma excursão.
Desembarques sujeitos às condições climáticas
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ITINERÁRIO: 

Dia 1: Ushuaia

Dia 2: Cabo Horn - Baía Wulaia 

Dia 3: Glaciar Pía - Glaciar Porter 

Dia 4: Glaciar Águila - Glaciar Cóndor 

Dia 5: Ilha Magdalena* - Punta Arenas 

* Em setembro e abril esta expedição é substituída por Ilha Marta. 
Desembarques sujeitos às condições climáticas
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Rota Exploradores da Patagônia – 4 noites

Ushuaia - Punta Arenas

Punta Arenas - Ushuaia



Temos mais de 30 anos de experiência navegando pelo fim do mundo. Entregue-se às mãos de nossa
tripulação e deixe-se levar. Embarque na Australis e descubra conosco as maravilhas da Patagônia.

Feel. Sail. Explore.



WWW. AUSTRALIS.COM

CRUZEIROS DE EXPEDIÇÃO

TELEFONES
AMÉRICA DO NORTE: +1 855 PATAGONIA (728 2466) 

EUROPA: +34 93 497 0484 
CHILE:+56 22797 1000 

ARGENTINA: +54 11 5983 9402

E-MAIL  
northamerica@australis.com 

europa@australis.com 
sales@australis.com 


