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Glaciares en Patagonia
C H I L E

CRUZEIROS SKORPIOS / HOTEL CUMBRES SAN PEDRO

CRUZEIRO E EXPEDIÇÕES

GELEIRAS E DESERTO
PROGRAMA DE 7 DIAS - 6 NOITES

TEMPORADA 2019-2020



GELEIRAS E DESERTO

TARIFASPROGRAMALUGARES CONDIÇOESHOTEL CUMBRES

www.skorpios.cl

Valores a
partir de

USD 2.730
Valor por Pax • Navio Skorpios III • Hotel Cumbres

Em Navio Skorpios III: Base dupla, Deck Atenas
Em Hotel Cumbres: Base dupla

VALOR PARA BAIXA TEMPORADA

H O T E L  C U M B R E S  S A N  P E D R O

Cruzeiros Skorpios oferece a maravilhosa
oportunidade para navegar na Rota Kaweskar,

Cruzeiro de 3 noites através de arquipélagos, ilhas
e canais rumo as geleiras do Campo de Gelo Sul
e aventura com 3 noites no Hotel Cumbres San
Pedro, para visitar San Pedro de Atacama com

espetaculares programas para a expedição.

CONTRASTES DO EXTREMO CHILE

TEMPORADA DESDE OUTUBRO 2019 A ABRIL 2020



GELEIRAS E DESERTO

TARIFASPROGRAMA CONDIÇOESHOTEL CUMBRES

GELEIRAS EM CAMPO DE GELO SUL SAN PEDRO DE ATACAMA

Navegar às geleiras do Campo de Gelo Sul é uma
experiência que cativa e motiva aqueles que gostam de
lugares selvagens, virgens e únicos. Esta rota oferece o
maior número de geleiras para o conhecer, explorar e
contemplar navegar entre icebergs, ou simplesmente
caminhando sobre uma morena glacial.

A área do Campo de Gelo Sul é considerada, junto ao
Campo de Gelo Norte, como a terceira reserva de água
doce do planeta. É uma oportunidade única para ver os
últimos vestígios da glaciação, com um serviço
personalizado a bordo do Navio Skorpios III, navegando
nesta rota, chegaremos aos fiordes e geleiras, onde a
natureza está em sua forma mais pura, deslumbrando de
uma beleza incrível.

San Pedro é uma cidade pequena onde o deserto mais
árido do mundo sobe até o planalto unindo o céu e a
terra, onde a alma encontra o seu espaço de descanso e
recuperação de energia. Ali é possivel escolher diferentes
tipos de passeios acompanhados dos melhores guias
qualificados para o conhecimento das belezas naturais e

culturais desta zona. Veículos modernos circulam neste
deserto para conduzi-los em suas excursões, o que pode
ser, visitar o Vale da Lua, os gêiseres do Tatio, Salar de
Tara, Lagoa Cejar, Vale Arcoíris , Olhos do Salar de Atacama
ou as aldeias mais pintorescas dos povos antiplanicos. O
Chile é um país de contrastes e este programa reflete seus
extremos, combinando o calor do deserto e frio altiplano
das geleiras do sul... Viva em sua máxima intensidade!
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GELEIRAS E DESERTO

TARIFAS CONDIÇOESHOTEL CUMBRES

Dia 1: A partir das 16:00 hrs. Recepção de passageiros. Entre 17:10 hrs. Reunião com todos os passageiros e parte da tripulação
onde falaremos sobre a segurança do navio e indicações locais. Entre 17:30 e 18:00 hrs. Zarpe desde Puerto Natales, navegação
por canais patagônicos, Angostura Kirke, canais Morla Vicuña, Unión, Collingwood e Sarmiento.
Dia 2: 08:00 hrs. Chegada a Geleira Amalia. O navio se aproxima da geleira. Vista panorâmica desde o navio. 09:00 hrs.
Desembarque em uma praia das proximidades para realizar caminhada pela areia, vegetação e rochas, chegaremos a um
mirante onde poderemos apreciar esta bela geleira. 10:30 hrs. Inicia a navegaçao ate a Geleira El Brujo. 13:45hrs. Chegada a
Geleira El Brujo, se as condições climáticas e do gelo permitirem, poderemos descer e contemplar esta geleira desde uma rocha
mais próxima. 15:00 hrs. Zarpe ate o espetacular Fiorde Calvo. 17:10 hrs. Chegada ao Fiorde Calvo, ali realizaremos um passeio
especial atraves de um barco especializado em quebrar gelos, chamado Capitan Constantino, visitaremos as geleiras Fernando,
Capitão Constantino, Alípio e outros. 20:00 hrs. Navegaçao ao Fiorde das Montanhas.
Dia 3: 09:00 hrs. Visita ao Fiorde das Montanhas, onde poderemos observar quatro geleiras, que deslizam para baixo das
montanhas desde Cordilheira Sarmiento para o mar, estando dois deles em nossa bitácora. 09:30 hrs. Visita a Geleira Alsina,
desembarque em nossos botes para explorar uma pequena bahia e sua vistosa geleira onde apreciaremos sua beleza e suas
enormes montanhas que o rodeiam. 10:30 hrs. Regresso ao Skorpios III. Seguiremos navegando em direção ao Fiorde das
Montanhas rumo a Geleira Bernal. 11:15 hrs. Desembarque na geleira. A caminhada começa no meio de uma pequena floresta
nativa, em seguida, atravessaremos um caminho através de um pequeno lago de água de desgelo, continuaremos a caminhada
sobre as morenas frontais e laterais, até chegarmos na frente da geleira. A partir dali teremos a oportunidade de tocar nos gelos
e observar a fase de termino de uma geleira ate atingir o mar. 12:45 hrs. Retorno dos passageiros ao navio, enquanto isto
faremos nosso abastecimento de água em uma fonte pura e natural a traves de uma cachoeira. Esta água é consumida a bordo
para todos os serviços do navio. 14:00 hrs. O Navio Skorpios III, continua a navegar ao Fiorde das Montanhas, e ali, poderemos
avistar através do navio as geleiras Herman e Zamudio. 17:45 hrs. Chegaremos a Angostura White, onde realizaremos outro
desembarque, desta vez por botes de exploração, navegaremos entre ilhas rochosas e apreciaremos a fauna e flora nativa desta
região. 19:30 hrs. Retornaremos ao navio e em seqüência seguimos a preparação para o jantar do capitão. 21:00hrs. Festa
de despedida, jantar do Capitão, baile. Navegação por Golfo Almirante Montt.
DIA 4: Chegada a Puerto Natales 02:00 e 07:00 hrs, segundo as condições do vento, para atracar no Terminal Skorpios. Fim
do Cruzeiro pelos Geleiras do Campo e Gelo Sul. 08:00 e 09:30 hrs. Desembarque dos passageiros e traslado ao aeroporto
para o vôo a Punta Arenas/Santiago e Calama (Transfers custo extra, opcional: 1 noite de hospedagem em Santiago). Desde
o Aeroporto de Calama traslado para o Hotel Cumbres San Pedro, em San Pedro de Atacama, para viver a experiência de
descobrir o deserto de Atacama. Check-In, Hospedagem.
DIA 5: Hospedagem, Hotel Cumbres San Pedro.
Dia 6: Hospedagem, Hotel Cumbres San Pedro.
Dia 7: Transfer para o aeroporto para o vôo de Calama a Santiago, segundo serviços contratados.

PROGRAMA GELEIRAS E DESERTO

3 noites de Cruzeiro e 3 noites de Aventura em San Pedro de Atacama

TRACK MARITIMO/TERRESTRE



GELEIRAS E DESERTO

TARIFAS CONDIÇOES

HOTEL CUMBRES SAN PEDRO, AS ESTRELAS DE SAN PEDRO DE ATACAMA

O Hotel, de 5 estrelas está localizado na pequena cidade
de San Pedro de Atacama, o deserto mais árido do mundo.
Possui 60 quartos superiores, todos de 52 m2, ar
condicionado, terraço privativo, mini-bar, TV, chuveiro ao
ar livre, Wi-fi, cofre, etc. Oferecemos ainda uma exclusiva
proposta gastronomica que se caracteriza pelo uso de
ingredientes locais, em um menu completo projetado

especialmente pelo nosso chef. Nosso restaurante e nosso
bar oferecem um ambiente confortável para desfrutar da
melhor gastronomia ou simplesmente um drink ao pôr
do sol. Em nossas instalações, temos um SPA moderno
que possui cerca de 1.000 m2, com três piscinas, duas
jacuzzis ao ar livre, saunas úmida e seca, equipamentos
de ginástica, massagens e terapias.



GELEIRAS E DESERTO

CONDIÇOES

Deck Temporada Atenas Acrópolis Parthenon Olympo Athos Olympo Athos
Cabine Dupla Int. Dupla Ext. Dupla Ext. Dupla MT Suite Junior Suite Master Dupla Ext.

Baixa 2.730 2.840 2.940 3.030 3.130 3.310 2.940

Alta 2.880 2.990 3.110 3.220 3.330 3.510 3.110

VALORES DO PROGRAMA GELEIRAS E DESERTO, POR PESSOA, BASE DUPLA

Programa com
Hotel Cumbres

San Pedro

NAVIO SKORPIOS III / HOTEL CUMBRES SAN PEDRO

Baixa 4.428 5.088 Baja 1.758 1.862 1.910 1.945

Alta 4.653 5.364 Alta 1.865 1.966 2.018 2.048

Atenas Acrópolis Atenas Acrópolis Parthenon Olympo DM
VALORES BASE SINGLE VALORES CAMA ADICIONAL

Datas de Baixa Temporada: Desde 15 de Outubro até 20 de Dezembro de 2019 / 03 de Março até 10 de Abril de 2020

Datas de Alta Temporada: Desde 24 de Dezembro 2019 até 28 de Fevereiro de 2020

TARIFAS VALIDAS A PARTIR DE OUTUBRO DE 2019 A ABRIL 2020

• Valores em dólares americanos por pessoa ocupação dupla. • Não inclui tax Portuário. Valor por pessoa USD 35.
• Crianças ate 5 anos paga 50% do valor da passagem / Acima de 5 anos, paga 100% do valor da passagem.

• Este programa não será operado entre 18 de dezembro de 2019 e 10 de janeiro de 2020.
• Transfers de/para Puerto Natales e Punta Arenas não estão incluídos.



GELEIRAS E DESERTO

INICIO

HOTEL CUMBRES SAN PEDRO

• Hotel Cumbres San Pedro está localizado em São Pedro de Atacama.
• Os valores são em ocupação base dupla.
• O programa All Inclusive inclui:

• Transfers em serviço regular, de e para o aeroporto de Calama.
• Hospedagem.
• Café da manha buffet, almoço e jantar a la carte (inclui uma taça 

de vinho da casa ou uma bebida ou água por pessoa).
• Não inclui: bebidas alcoólicas e bebidas não alcoólicas após o horário

das refeições normais.
• Não inclui serviços de massagens.

• Passageiros estrangeiros pagam em dólares com cartão de crédito ou
transferência bancária. Não inclue IVA Hotel.

• Condições Gerais dos Cruzeiros Skorpios também aplica-se a este
programa.

• Não inclui transfers em Punta Arenas ou Puerto Natales.
• Transfers de/para o aeroporto de Calama, e de/para a cidade de 

San Pedro com horários estabelecidos pelo Hotel.
• Não inclue ticket aéreo ou adicionais que não estejam especificados 

neste programa.
• Check-in no Hotel às 15:00 horas.

Check-out no Hotel a las 12:00 horas.
• As tarifas não incluem hotel em Santiago por conexão.
• Não inclui transfers em Santiago.
• As tarifas não incluem IVA.

PROGRAMA GELEIRAS E DESERTO

• A bordo existe telefonia via satélite para qualquer lugar do mundo (favor
consultar tarifas).

• Voltagem de 220 volts AC bordo. (50 ciclos).
• É recomendado roupas para trilhas (leves e grossas). Jaqueta e calça impemeáveis.
• Tenis e bota (estilo trekking).
• Leve óculos escuros, protetor solar e chapéu.
• Nossos navios não tem salão de cabeleireiro.
• Lavandaria apenas para roupas leves.
• É permitido fumar somente nos decks ao ar livre do navio.
• Primavera-Outono Temperatura: 5 ° a 12 º C.
  Temperatura de Verão entre 12 º e 19 º C.

• O Hotel possui telefonia de longa distância, de acordo com tarifario vigente,
sinal Wi-Fi e conexão à internet.

• Voltagem a bordo 220 volts. (50 ciclos).
• É recomendado usar roupas quentes durante todo o ano para passeios de alta

e baixa temperatura durante a noite (calças jeans não é adequado para passeios
de altura).

• Tenis e botas (tipo ideal de trekking) e chinelos (especialmente para excursões
como Cejar).

• Use óculos escuros, protetor solar e chapéu.
• O hotel não tem um salão de cabeleireiro.
• O hotel possui serviço de lavanderia.
• Somente é possivel fumar em terraços abertos do hotel.

INFORMAÇÕES UTEIS, CRUZEIROS SKORPIOSINFORMAÇÕES UTEIS, HOTEL CUMBRES SAN PEDRO

C O N D I Ç Õ E S  G E R A I S




