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 הצטרפו אלינו, למסע חד פעמי אל פלאי הטבע, פיורדים מבודדים וחיי טבע
 מפתיעים בטיירה דל פואגו שבפטגוניה, חבל הארץ הדרומי ביותר ביבשת. אנחנו

 ב"אוסטרליס" מנווטים במימי כף הורן, תעלת ביגל ומצר מגלן משנת 1990 כחברת
.שיט מובילה

 במשך הזמן תשוקתנו ומטרתנו מעולה לא השתנתה: להוביל את אורחינו לעולם
 אחר, פראי ויפהפה, שלא נגעה בו יד אדם ותיירים מעטים ביקרו בו; חוויה ייחודית

.ובלתי נשכחת

 מסע
 ייחודי ובלתי נשכח

לסוף העולם



חבויות, תעלות  כוללים  «אוסטרליס«  של  השיט   נתיבי 
 פיורדים ואזורי טבע בחלק מסקרן זה של פטגוניה. יש לנו
 גישה למקומות שלחברות שיט אחרות אין, ולכן הטיולים
אל טרק  אם  בין   - החוף  מקו  הרחק  וגם  ביבשה   שלכם 
 קרחוני ענק, שיטוט בשבילי יער או סיור מרשים במושבת

.פינגווינים - יעשו בבידוד מוחלט
 תכניות המסע שלנו עוד כוללות עצירה בכף הורן, הקצה
 הדרומי ביותר של יבשת אמריקה שלעיתים קרובות מכונה
על ב-1616  לראשונה  שהתגלה  האזור,  העולם«.   «סוף 
 ידי ימאים הולנדים אמיצים, מחבר בין האוקיינוס הפסיפי
מבחינה סמלי  רק  לא  זה  משמע  האטלנטי,   לאוקיינוס 
 גיאוגרפית אלא גם יפהפה ושמיימי, וביקור בו זו חוויה של

.פעם בחיים

מבט אינטימי אל פטגוניה המרהיבה

 יעדים
פורצי דרך



 מאז הפלגתנו הראשונה, אנחנו ב"אוסטרליס" מלאי תשוקה ומסורים לחשיבות הנושאים הסביבתיים,

.ושימור באופן רחב. זה נושא שאנו דואגים לו באופן אישי כמו גם מקדמים אותו עם אורחי המסע שלנו

 המקומי ומקהילת CONAF לכן, בשנת 2015 יזמנו שיתוף פעולה עם קבוצת מדענים ומומחים, מארגון

 כדי ללמוד על המערכת האקולוגית הפטגונית והמינים המקומיים. יחד, באמצעות ,CEQUA-המדענים ב

 מחקר, ניסויים וידע נרחב יותר על המערכת האקולוגית, אנחנו יכולים להבטיח שהפינגווינים, עופות הים,

 .הצומח המקומי וחיי טבע אחרים בכל אזור טיירה דל פואגו ישארו מוגנים

 ה ב ן
ו ש מ ר

מסע המחקר המדעי של אוסטרליס



טורס דל פיינה



 אין עוד מקום בעולם הדומה לקרחונים העצומים, תעלות הקרח הדרמטיות, היער הפראי וחיי

.הטבע הקסומים שמרכיבים את אזור זה של פטגוניה; כפי שתראו במהלך הטיול שלכם

 בכל יום תגלו משהו חדש, אם כי התחושה של בידוד מוחלט, התפעמות ופליאה למראה סביבה

.שלא נגעה בה יד אדם ופלאי הטבע הללו בהחלט ישארו אותו דבר

מורנו פריטו  קרחון  כמו  פטגוניה  של  פלאי הטבע  עם  ב"אוסטרליס"  הטיול שלכם  את   שלבו 

סוף העולם

 נופים
 פשוט

מדהימים



 ב"אוסטרליס", אנחנו מרגישים כאחד עם הנופים, אחרי שחרשנו אותם לעומק כה רבות. לכן,

גם כמו  ביבשה  פואגו,  דל  בטיירה  להחמיץ  הכותרות שאסור  גולות  בכל   איתנו אתם תבקרו 

זודיאק, במהלך השיט שלכם ב«אוסטרליס«. גלו את הקרחונים,  בסיורים מלהיבים בסירות 

 הפארקים הלאומיים, הצומח המקומי ומיני בעלי חיים מגוונים - כולל פינגווינים וכלבי ים - תמיד

.בחברת המדריכים המנוסים שלנו

 זו
חוויה של

...פעם בחיים

ורק עם אוסטרליס

                                נעלי או מגפי הליכה אטומות למים

                                                                           מכנסיים חסינים למים

                          מעיל חסין למים או ג’קט רוח

                                                          כפפות חמות, אטומות למים

                                                                             אפודה/סוודר חם

                                                                            כובע מצחייה או כובע צמר

                                                                                                             משקפי שמש

                      קרם הגנה מהשמש

                                                                                  :מה ללבוש



בבוקר 7
חוו את קצוות הארץ

בבוקר 10
חיי טבע קסומים

בבוקר 9
מקום מעולם אחר

אחר הצהריים 4
נופים עצומים, יפהפיים

                                נעלי או מגפי הליכה אטומות למים

                                                                           מכנסיים חסינים למים

                          מעיל חסין למים או ג’קט רוח

                                                          כפפות חמות, אטומות למים

                                                                             אפודה/סוודר חם

                                                                            כובע מצחייה או כובע צמר

                                                                                                             משקפי שמש

                      קרם הגנה מהשמש

                                                                                  :מה ללבוש



ואנו אצלנו,  ראשונה  בעדיפות  היא  הנאתכם  הסיפון,   על 

 משקיעים כל מאמץ כדי לגרום לכם להרגיש בבית בנוחיות

הכל-כלול מסעדת  לכן,  שלנו.  המפוארים  השיט  כלי   של 

 ולאונג’ בר מגישים מנות גורמה בכל יום, עם מטבח שמקבל

.השראה מכל העולם ותפריט יין שמיועד לרצות כל טעם

בזמן בידור  אפשרויות  מגוון  ישנן  וטיולים,  ארוחות   בין 

 השיט ב«אוסטרליס«, כדוגמת סמינרים והרצאות מעוררי

 חשיבה, כמו גם ספרייה עם היצע מעניין. שתי האפשרויות

 הן דרכים מצוינות ללמוד עוד על הסיורים היומיים שלכם,

ועולם הצומח  עולם  היסטוריה,  גיאוגרפיה,  קרחונים,   על 

.החי של טיירה דל פואגו ופטגוניה בכלל

 הצוות שלנו אדיב, דובר ספרדית ואנגלית ועומד לשירותכם

.כל זמן שתצטרכו

 חיים
על הסיפון

 אלגנטיות, בידור
וסטייל





פונטה ארנס//אושואיה
לילות 4

כלי השייט סטלה אוסטרליס
כלי השייט ונטוס אוסטרליס

יום 1: פונטה ארנס
.צ’ק-אין בין 13:00 ל-17:00 בפונטה ארנס

עלייה לסיפון ב-18:00

יום 2: מפרץ איינסוורת’ - איי טאקר
 התחילו בטיול ציורי דרך מצר אלמירנטזגו, אל עבר מפרץ איינסוורת’ וקרחון
ולהסתגל לצוץ  החלו  חיים  כיצד  יסביר  שלכם  הידען  המדריך  כאן,   מרינלי. 
בה לחזות  שניתן  תופעה  הקוטב,   קרח  שכבת  נסיגת  עם  האזור   לתנאי 
 בזמן שאתם מפליגים לאיי טאקר, בית לפינגוויני מגלן ומושבות קורמורנט.
 מהיצורים היפים הללו ניתן להתפעל בצורה הטובה ביותר תוך שיוט בסירת

.זודיאק, אידיאלי לסיור לאורך החוף
 הערה: בספטמבר ואפריל הטיול מוחלף במסע של טרקינג קרחונים במפרץ

 .ברוקס

יום 3: קרחון פיה - קרחון אלי
 השיא של כל שיט כיום בטיירה דל פואגו, מגיע כשאתם יוצאים לטרק עוצר
 נשימה לנקודת תצפית המשקיפה על קרחון פיה; גוש קרח המשתרע לאורך
 20 ק«מ. לאחר מכן, אתם נהנים מהחוויה יוצאת הדופן של שיט דרך «קרחון

 .«אלי

יום 4: כף הורן - מפרץ וולאיה
 תוך שאתם מנווטים בתעלת מוריי נסאו, היעד הבא שתצפו לו בקוצר רוח
 הוא הפארק הלאומי של כף הורן, הידוע בשבילי ההליכה המרוחקים שלו
 ומזג האוויר ההפכפך! מכאן, הלאה למפרץ וולאיה ההיסטורי היכן שצ’ארלס
רבות שנים  התיישבו  ימאנה  הקאנו  שייטי  והילידים  ב-1833  ביקר   דארווין 

.לפני כן

יום 5: אושואיה
הדרומית והעיר  פואגו  דל  טיירה  בירת   - אושואיה  אל  תגיעו  זה,   בבוקר 
 בעולם- כשהשייט הפטגוני שלכם מתקרב לקיצו. יורדים מהסיפון בסביבות

.8:30 ונהנים מזמן פנוי באזור אושואיה עד הטיסה הבאה

הפיורדים של טיירה דל פואגו

 נ     ת      י      ב

Cristian Manca
Expedition guide of onboard excursions and conferences for 
English-speaking passengers



 אושואיה//פונטה ארנס
לילות 4

כלי השייט סטלה אוסטרליס
כלי השייט ונטוס אוסטרליס

יום 1: אושואיה
.צ’ק-אין בין 10:00 ל-17:00 באושואיה

עלייה לסיפון ב-18:00

יום 2: כף הורן - מפרץ וולאיה
לו שתצפו  הבא  היעד  נסאו,  מוריי  בתעלת  מנווטים  שאתם   תוך 
 בקוצר רוח הוא הפארק הלאומי של כף הורן, הידוע בשבילי ההליכה
 המרוחקים שלו ומזג האוויר ההפכפך! מכאן, הלאה למפרץ וולאיה
שייטי והילידים  ב-1833  ביקר  דארווין  שצ’ארלס  היכן   ההיסטורי 

.הקאנו ימאנה התיישבו שנים רבות לפני כן

יום 3: קרחון פיה - קרחון גריבלדי
יוצאים כשאתם  מגיע  פואגו,  דל  בטיירה  כיום  שיט  כל  של   השיא 
 לטרק עוצר נשימה לנקודת תצפית המשקיפה על קרחון פיה; גוש
מהחוויה נהנים  אתם  מכן,  לאחר  ק"מ.   20 לאורך  המשתרע   קרח 

 ."יוצאת הדופן של שיט דרך "קרחון אלי

יום 4: מצר אגוסטיני - קרחון אגוילה - קרחון קונדור
 ביום הרביעי של המסע תשוטו דרך תעלת קוקבורן ומצר אגוסטיני,
 תפאורה דרמטית של פסגות מרשימות וקרחונים במורד רכסי הרי
ביקור קודם  מופתית,  פטגונית  מחוויה  ותהנו  מהסיפון  רדו   דרווין. 
בסירת שיוט  אז  הסמוך,  אגוילה  קרחון  מהמסת  שנוצרה   בלגונה 
 זודיאק סביב הקרחון המכונה "קונדור", על שם שפע עופות קונדור
בהם שנחזה  הנרחבים  הנופים  באזור.  הנפוצים  הענקיים   האנדים 

.היום הם כמה מהנופים הבלתי נשכחים בכל טיירה דל פואגו

יום 5: האי מגדלנה - פונטה ארנס
לביקור מגדלנה  האי  אל  תגיעו  בבוקר  מוקדם  שיתחיל   במסע 
 במושבה גדולה של פינגוויני מגלן כובשי הלב. לראות את היצורים
 האהובים האלו משגשגים בסביבה הטבעית שלהם זו הנאה גדולה,
 אז תדאגו להטעין את המצלמה באותו היום, לפני שנרד מהסיפון

.בפונטה ארנס בסביבות 11:30
מרתה, באי  בביקור  יוחלף  הזה  הטיול  ואפריל  בספטמבר   הערה: 
 הידוע באוכלוסיית אריות הים הדרום אמריקאיים הגדולה בו, ותענוג

.גדול לצפייה

החוקר הפטגוני

 נ     ת      י      ב

Germán Briceño
Expedition guide of onboard excursions and conferences 
for English-speaking passengers



ב- 2020: ציון 500 השנים לגילוי מצר מגלן

מגלן, דה  פרדיננד  על שמו של  קרוי  הצי’ליאנים,  הפיורדים  בין  בארץ האש   המצר, הממוקם 

 שהיה הנווט הראשון שגילה מעבר זה בן 564 הק"מ )350 מייל( המפריד בין  גבולן הדרומי של

.יבשות אמריקה לארץ האש

 למרות שמשרטטי המפות האירופאים היו מודעים בתחילת המאה ה- 16 להימצאותו של מצר

1520 צי הספינות של מגלן הצליח סוף-סוף למצוא את המעבר בין 1 בנובמבר   מגלן, רק ב- 

 אינספור התעלות, האיים והפיורדים שבאזור.  באופן זה, הנתיב הימי החדש אפשר לחבר בין

.האוקיינוס האטלנטי לאוקיינוס השקט מבלי להזדקק למעבר שבכף הורן

הנקראים פינגווינים   של  מושבות  מספר  מגלן  מצר  של  לאורכו  לגלות  יוכלו  המבקרים   כיום, 

 במפרץ זה , נוכל גם .«««««« «««« "מגלן" על איי טאקר, על האי מגדלנה או במפרץ

...ברוכים הבאים לקצה העולם

שנים לגילוי מצר מגלן 500



מצרי דרך  שלנו  נשכחת  הבלתי  מההפלגה  להנות  ההזדמנות  את  תקבלו  "אוסטרליס",   עם 

.פטגוניה בהדרכתה של הצלמת עטור הפרסים נורי ג’מיל, בסיורים מיוחדים ונבחרים

 דרך סדנאות יומיומיות, כמו גם דרך תכנית המסע המלאה של "אוסטרליס" הכוללת פעילויות

 וטיולים, נורי תוביל סיורים וסמינרים על מנת להסביר את הדקויות העדינות של לכידת התמונה

.המושלמת בתנאים קשים

 היא תבטיח שאתם מנצלים את כל יכולות המצלמה שלכם, מבינים כיצד למקסם עדשות ואור,

.שולטים בפיצוי חשיפה, ומצלמים במצב ידני וטכניקות אחרות ברמה עולמית

 זה יסייע לכם עם התמונות הכה חשובות של הפראיות העצומה והיפה של פטגוניה וחיי הטבע

 שלה, משמע יהיו לכן זכרונות רבים שתלכדו על עדשת המצלמה ושתוכלו לקחת אתכם הביתה,

.נוסף על הטיפים והטריקים של נורי

על סיפון ונטוס אוסטרליה

אמנות הצילום



 ונטוס
אוסטרליס

 סטלה
אוסטרליס

 סטלה
אוסטרליס

 ונטוס
אוסטרליס

PLAN DES CABINES
Standard / 16,5 m²
Superior / 20,5 m²

Tolal cabines

Cabines B

Cabines AA

Cabines AA superior

Capacité totale en passagers

Cabines A

Cabines AAA

Cabines AAA superior

 על סיפון
 כלי השייט של

 אוסטרליס

נוחות וקבלת פנים חמה
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שנבנה אוסטרליס"  "סטלה  השיט   כלי 

 במיוחד לטיולים הוא אידיאלי כדי לגלות

הסיפון, על  פטגוניה.  של  הפיורדים   את 

הוא החדרים  מ-100  אחד  בכל   העיצוב 

המרווחים והטרקלינים  ונוח,   מעודן 

המהמם לנוף  נותנים  התצפית   וסיפוני 

.לעשות את שלו

שנת הייצור: 2010

מספר החדרים: 100

תכולה: 210 נוסעים

"ונטוס שלנו  הנפלא  השייט   כלי 

"סטלה השייט  לכלי  אח   אוסטרליס", 

יכולת בשל  יתרון  בעל  הוא   אוסטרליס" 

אפילו ניווט  המאפשרת  שלו   התמרון 

אתם כך,  בשל  ביותר.  הצרות   בתעלות 

אלגנטי חלל  בכל  ורגועים  נינוחים   תהיו 

 בזמן שאתם יוצאים להרפתקה בחלקים

 של פטגוניה שאליהם ספינות אחרות לא

.יכולות לגשת

שנת ייצור: 2017

 :מספר חדרים





 אוסטרליס" היא חברת שייט מובילה, המנווטת דרך הפיורדים הדרומיים ביותר של פטגוניה"

4 הלילות שלנו, בין חודשים ספטמבר לאפריל; אנחנו 1990 לאורך ההרפתקאות בנות   מאז 

.מכירים את המים האלו ואת חיי הטבע בהם מקרוב

 המשרדים הראשיים האירופאים והאסייתים שלנו ממוקמים בברצלונה, בנוסף לסניפים בדרום

 אמריקה. לכן, אתם תמיד תוכלו ליצור איתנו קשר ולהיות בטוחים שאנו מדברים את שפתכם

.כשזה מגיע לחוויות טיול ייחודיות

אוסטרליס
עלינו
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