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Expedição fotográfica desenhada para 
explorar e registrar os confins da Terra. 
•  Navegação entre os fiordes e canais das 

regiões remotas e virgens do estreito de 
Magalhães e da Terra do Fogo na 
Patagônia Chilena. 

•  Desembarque aos pés dos glaciares 
•  Observação da exuberante fauna 

marinha, como a baleia-jubarte, 
p i n g u i n s - d e m a g a l h ã e s , f o c a s e 
elefantes-marinhos. 







Cruzeiro de 7 dias em navio exclusivo pelas regiões remotas e 
virgens do estreito de Magalhães e da terra do Fogo, incluindo:   

•  percurso pelo Parque marinho Francisco Coloane no estreito de 
Magalhães, em busca da baleia-jubarte.  

•  navegação pela impressionante cordilheira Darwin, com seus 
fiordes e glaciares.  

•  possibilidade de observação de mamíferos marinhos como 
golfinhos, elefantes-marinhos e focas-leopardo, dentre outras 
espécies.  

•  grande variedade de aves,  como pinguins, albatrozes, petréis, 
skúas, gaivotas, cormorões e outras espécies marinhas e 
terrestres. 

•  paisagens espetaculares e as florestas mais austrais do 
planeta, com sua diversidade de plantas.  

•  palestras e prosas sobre glaciologia, fauna regional e historia, 
dentre outras.  

•  desembarque aos pés dos glaciares como o Santa Inés, Aguila, 
De Agostini, Serrano e/ou Escondido, dentre outros. 

•  assistência fotográfica personalizada a bordo.  

Tudo isso para um reduzido e privilegiado grupo de aventureiros.  





O responsável pela orientação fotográfica 

Sua relação com a fotografia é pautada pelo ideal de aproximar e melhorar 
a relação da sociedade com a natureza. Por isso, Marcos Amend busca 
sempre ter um extremo cuidado técnico e estético, na busca do registro de 
imagens com capacidade de instigar a curiosidade e estimular o senso 
estético das pessoas.  
www.marcosamend.com 

Marcos Amend 









Distribuição de cabines 
É importante ressaltar que esta viagem não acontece a bordo de um cruzeiro de 

luxo, mas de um barco de expedição. Assim que nos acomodaremos em 
camarotes de 2 e 4 lugares compartilhados em beliches que serão distribuídos 
em função do número de pessoas e, se possível, pelo sexo dos expedicionários. 



Excelente culinária a bordo 
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EXPEDICIONÁRIOS	





   
1º Dia. Punta Arenas 
Chegada a Punta Arenas. À noite reunião no hotel e jantar de 
confraternização. 
  
2º Dia. Enseada Otway – Ilha Carlos III 
Traslado por via terrestre do hotel em Punta Arenas a Ilha Riesco. 
Nosso ponto de embarque é o ancoradouro Hately. Prontos para 
começar nossa aventura, navegaremos para o Parque Marinho 
Francisco Coloane (672 km²), perto da Ilha Carlos III 
  
3º Dia. Ilha Carlos III – Enseada Ballena 
Logo cedo, navegaremos pela Enseada Ballena, rumo à Geleira 
Santa Inês. À tarde, buscaremos baleias nos arredores da Ilhota 
Rupert, onde poderemos observar lobos-marinhos, pinguins, 
skuas, petréis e albatrozes, entre outros. 
  
4º Dia. Enseada De Agostini 
Depois de navegar durante a noite pelo Estreito de Magalhães, 
entraremos no Canal Magdalena, rumo à Enseada De Agostini. 
Visitaremos as geleiras Águila e De Agostini.  
 
5º Dia. Enseada Almirantazgo 
Zarparemos cedo para o Canal Gabriel, uma estreita passagem 
beleza sem igual, através da qual chegaremos à Enseada 
Almirantazgo. Continuaremos rumo à Baía Azopardo, para visitar 
uma colônia de albatrozes de sobrancelha negra. Ancoraremos no 
fiorde Parry. 
 
  
  
  

  
6º Dia. Baía Ainsworth 
Se as condições climáticas permitirem, caso no dia anterior não tenha 
sido possível, de manhã, visitaremos a Ilha dos Albatrozes. 
Adentraremos o fiorde Parry para admirar sua grande geleira rodeada 
pelos mais altos picos da Cordilheira Darwin. Posteriormente, 
rumaremos para a Baía Ainsworth, perto da Geleira Marinelli, onde 
realizaremos uma caminhada e buscaremos a colônia de elefantes 
marinhos. 
  
7º Dia. Ilha Carlos III 
Visitaremos a ilhota Tuckers, onde observaremos enorme variedade 
de aves, inclusive o pinguim magalânico. Voltaremos na direção de 
Carlos III para tentar novos avistamentos de baleias. 
  
8º Dia. Estuário Condor 
Iremos para o Estuário Condor, fiorde secundário do Canal Gerônimo, 
rodeado pelas montanhas da Ilha Riesco. Esse setor da ilha pertence à 
Reserva Nacional Alacalufes. Ancoraremos nesse fiorde e visitaremos 
a Lagoa Botella e outras áreas de interesse.   Navegaremos pela 
Enseada Otway rumo a nosso destino final. Desembarque e translado 
para Punta Arenas. Fim dos nossos serviços.  
  

Roteiro previsto 
sujeito às condições climáticas 

OBS.: Importante ressaltar que esta viagem não transcorre a bordo de 
um cruzeiro de luxo, mas  num barco de expedição. Neste sentido, a 
acomodação - em camarotes de 2 e 4 lugares compartilhados em 
beliches, os quais serão assignados em função do número de pessoas e 
–se for possível- da distribuição por sexo dos expedicionários. 



§  Traslado desde e até o aeroporto de Punta Arenas (Chile). 
§  1 noite de alojamento no Hotel Patagonia B&B (ou similar) em Punta Arenas em quarto 

duplo e café da manhã. 
§  Jantar de boas vindas em Punta Arenas. 
§  Traslado desde e até o barco. 
§  7 dias de navegação na embarcação M/N Forrest. 
§  Alojamento em camarotes de 2/4 pessoas em beliches. 
§  3 refeições diárias (café da manhã, almoço e jantar (com  
vinho ou cerveja) além de café, sucos e agua durante a jornada. 
§  Saídas, excursões e passeios em terra. 
§  Workshop fotográfico  
§  Palestras a bordo sobre fauna, flora, glaciares e história dos destinos. 
§  Acompanhamento de guia operacional e consultor de viagens da Slow Travelers, com 

experiência em Patagônia e nesta expedição. 
 

O que está incluso 
 

O que não está incluso 
 §  Passagens aéreas 
§  Seguro de Assistência em Viagem 

§  Serviços extras de caráter pessoal, tanto nos hotéis como e em outras situações  
§  Tudo o mais que não estiver no item “está incluso“. 

§  Gratificações/gorjetas destinadas para a tripulação do navio (U$100)  

Valor da Expedição 

US$3.150 
 



  
Se considera completo o procedimento de inscrição e 
reserva de lugar quanto se tem feito o pagamento do 
sinal (e confirmado pelo o receptor) junto ao 
preenchimento e envio da:  

1)  Ficha de Inscrição e  
2)  os Termos de Compromisso e Responsabilidade  

deste Programa.  
 
Sinal de R$2.000,00 por pessoa em depósito bancário. 
 
Prazo para inscrições: até terminar as vagas ou até 30 
Outubro 2017 (depois desta data, não podem ser 
garantidas as vagas). 
 
 

Procedimento de inscrição  
 



Pagamento 

  
• Sinal de R$ 2.000,00 em dinheiro, cheque ou deposito bancário. Caso o grupo não se forme, o sinal será 
reembolsado integralmente no prazo de 3 dias depois da comunicação. Porém, após confirmada 
oficialmente a saída, se acontecer uma desistência não haverá reembolso do sinal. 
O Pagamento total deverá ser feito até o dia 22 DEZEMBRO 2017. O saldo restante poderá ser pago 
parcelado em dinheiro, depósito ou cartão de crédito como segue: 
• EM DEPÓSITO BANCÁRIO: Os pagamentos nessa data, referentes à parte terrestre, serão convertidos em 
Reais pelo câmbio do Dólar Turismo do dia 19 DEZ 2107. Nesse mesmo dia será comunicado a cada cliente 
a quantia a saldar, sendo descontados quaisquer pagamentos feitos anteriormente como o sinal ou outros 
que o cliente desejar em R$ completando nesta data com o restante. Portanto, ao longo deste período 
poderão ser feitos pagamentos em R$ parcelados e sem acréscimo, conforme conveniências de cada 
viajante, a ser determinado entre as partes. 
• EM CARTÃO DE CRÉDTIO: Em 6 vezes, sendo entrada de 30% da parte terrestre em dinheiro ou depósito e o 
restante em até 7 vezes iguais no cartão. Na data do pagamento será aplicado o câmbio do dia sendo os 
débitos no cartão num valor em R$ já predeterminado. Na entrada será descontado o sinal. É necessário o 
preenchimento da Autorização de Débito (ao escolher esta opção, será posteriormente enviada), que deverá 
ser encaminhada por email à slowTRAVELers (financeiro@slowtravelers.com.br) com assinatura original, 
juntamente com a cópia legível, frente e verso, do cartão de crédito utilizado para a compra e documento de 
identidade com foto, do titular do cartão. Opção sujeita a aprovação pela entidade administradora do 
cartão. Lembramos que o processamento do débito será realizado na data da compra, portanto a 1ª parcela 
do cartão vencerá na data mais próxima da fatura do cliente, podendo significar menos de 30 dias desde a 
data da compra e pagamento da entrada. As bandeiras aceitas são MASTERCARD, DINNERS, AMERICAN 
EXPRESS ou VISA. Considerar taxa adicional para esta opção do equivalente em R$ a U$75. 



  
•  As passagens aéreas são de responsabilidade de cada participante. No entanto, devem ser compradas tomando 

em conta os seguintes requisitos: 
•  No dia de chegada, seria bom chegar em Punta Arenas em horário compatível com o jantar de 

confraternização (que será por volta das 20:30 horas).  
•  No regresso, para aqueles que desejem retornar ao Brasil no mesmo dia, podem comprar o bilhete num 

voo noturno à partir das 22:00 horas. Normalmente a chegada a Punta Arenas se dá por volta das 17:00 
horas.  

•  Quando confirmada por email a saída do grupo, cada cliente deverá assinar o Contrato de Prestação de 
Serviços, que será remitido ao inscrito . 

•  O Seguro de Assistência em Viagens é obrigatório. Todas os participantes deverão enviar ao guia uma cópia do 
seu seguro (validado na agencia de viagens onde for comprada a passagem), para inclusão na documentação 
geral do grupo. 

•  Na data do embarque, será necessário dispor de Passaporte válido por mais de 6 meses da data de retorno. 
•  Cancelamento após a confirmação do grupo não haverá devolução do sinal, independentemente que por força 

maior. O valor restante do pacote (total do pacote menos o sinal de inscrição) poderá ser devolvido 
considerando os seguintes gastos em função da data de comunicação do cancelamento: se comunicado desde 
90 a 60 dias antes da viagem será retido 25%. De 60 a 31 dias antes da viagem será retido 50%. E faltando menos 
de 30 dias, será retido em totalidade, não havendo devolução. Em todos os casos será aplicado o  câmbio do dia 
do cancelamento. 

•  Dados para depósito bancário a slowTRAVELers: BRADESCO – AG. 3329 – CC. 10931-2. Beneficiário: EMOCIO 
EXPERIENCIA PROJETO LTDA. CNPJ: n° 14. 967. 001/0001-14. Enviar comprovante ao email 
financeiro@slowtravelers.com.br com a indicação de “Expedição Patagônia”. 

Observações Gerais 



Como o próprio nome diz, slowtravelers, 
representa um novo conceito de viagens, longe 
(muito longe) do turismo massivo a que 
estamos acostumados nos dias de hoje.   
 

Acompanhando as novas mudanças no mundo, 
estamos integrados aos conceitos de slowfood 
e slowfashion por exemplo, que prezam pelo 
consumo sustentável. No nosso contexto está 
associado à sustentabilidade das nossas 
experiências.  
 

A missão de criar experiências integrativas de 
viagens reduzidas porem mais seletas e 
exclusivas, pensadas nos mínimos detalhes, 
personalizadas às necessidades de um grupo 
específico. Como atelier de viagens , prezamos 
pelo espírito de aventura, pela apreciação dos 
detalhes, pela qualidade das experiências, pela 
imersão cultural mais intensa que nos dá 
abertura de novos horizontes e o sentimento 
de pertencimento de mundo. 

Quem somos 



Para maiores informaçoes:  
 

(+55 41) 9887 4403 (WhatsApp) ⏐ info@slowtravelers.com.br 
 

Rua Padre Anchieta, 2128, 11º ⏐ 80730-000 – Curitiba BRASIL 


