CRUZEIRO SKORPIOS III - 6 DIAS

O PACOTE INCLUI:


01 noite em Santiago;



Traslado aeroporto / hotel / aeroporto em Santiago;



01 noite em Puerto Natales;



Tour ao Parque nacional Torres del Paine e a Caverna Milodón;


Traslado aeroporto de Punta Arenas / hotel em Puerto Natales / Porto / aeroporto de
Punta Arenas;


03 noites no cruzeiro M/N Skorpios III com todas as refeições;



Open bar (todas as bebidas);



Explorações terrestres com guias especializados;



Seguro viagem GTA internacional;



Assistência de nosso operador local.

PROGRAMA DE NAVEGAÇÃO
DIA 1: Brasil - Santiago do Chile
Embarque na cidade de origem com destino a Santiago. Chegada e traslado ao hotel
Torremayor 4* ou similar. Os apartamentos estarão disponíveis a partir das 16:00h. Restante
do dia livre.
DIA 2: Santiago do Chile - Punta Arenas - Puerto Natales
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Café da manhã. Saída de Santiago para Punta Arenas. Chegada em Punta Arenas traslado do
aeroporto de Punta Arenas a Puerto Natales (distância de 225 km). Chegada e acomodação.
(Acomodação a definir, podendo ser a bordo ou no hotel Remota). Os apartamentos estarão
disponíveis a partir das 16:00h. Restante do dia livre.
DIA 3 - Puerto Natales
Embarque no cruzeiro Skorpios até às 16h00. Zarpamos às 17h00. Após coquetel de boas
vindas, partida com destino aos canais patagônicos, Angostura Kirke, Canal Morla e Vicuña,
Seno Unión, Collinwood e Sarmiento.
DIA 4: Amalia Glacier - Glaciares de Chile - Calvo Fjord
Chegada ao Glaciar Amália às 08h00 e aproximação do cruzeiro para uma vista panorâmica da
geleira. Logo após, navegação rumo ao Glaciar El Brujo, se as condições climáticas
permitirem, desembarque para contemplar a geleira de um rochedo nas proximidades. Às
12h30, saída do cruzeiro com destino ao Fiorde Calvo para passeio a bordo do quebra-gelo
Capitão Constantino, visitando os glaciares Fernando, Capitão Constantino e Alípio, entre
outros. Às 18h30, partida rumo ao Fiorde de Las Montañas.
DIA 5: Glaciares de Chile
Às 09h00 visitaremos ao Fiorde de las Montanhas, onde você poderá observar quatro geleiras,
que se que despencam da Cordilheira Sarmiento e dois deles estão em nossa bússola. Às
09h30 visitaremos a Glaciar Alsina, desembarque em nossos botes de exploração para
percorrer esta pequena baía e seu vistoso glaciar apreciando toda sua beleza e as enormes
montanhas que o rodeiam. Às10h30 regressaremos ao Skorpios III. Seguimos navegando pelo
Fiorde de las Montañas rumo ao Glaciar Bernal. Às 11h15 desembarcaremos na geleira. Início
da caminhada no meio de um pequeno bosque nativo, e logo depois atravessar uma trilha que
atravessa uma pequena lagoa de água de geleira, continuaremos a nossa caminhada sobre as
morenas frontais e laterais, até chegar na frente do Glaciar. Daqui teremos a oportunidade de
tocar o gelo e ver a fase de recolhimento de uma geleira que já não chega ao mar. As 12h45
regressaremos ao barco, que no momento abastece de água pura e natural, procedente de
uma cascata. Esta água é consumida a bordo para todos os serviços do navio. As 14h00 o
navio Skorpios III continua navegando pelo Fiorde de las Montañas e do barco podemos ver as
geleiras Herman e Zamudio. Às 17h45min chegaremos a Angostura White, aqui realizaremos
outro desembarque, desta vez somente nos botes de exploração, navegando entre ilhas e
rochedos, apreciando a fauna e flora nativa do lugar. Às 19h30 Regressaremos à embarcação
e nos preparamos para o jantar de gala do Capitão. Às 21h00 festa de despedida, jantar de
gala do Capitão, baile. Navegação pelo Golfo Almirante Montt.
DIA 6: Puerto Natales - Punta Arenas - Brasil
Café da manhã e desembarque a partir das 08h00. Em horário apropriado traslado de Puerto
Natales ao aeroporto de Punta Arenas (distância de 225 km) para embarque com destino ao
Brasil.

*** consulte nossos pacotes por estada em Santiago de Chile***

Nota: O programa e os horários podem variar segundo as condições climáticas ou de força maior.
Além disso, o desembarque e a duração dos passeios irão depender da autorização do capitão do
navio ao avaliar as condições de segurança e gelos em cada lugar. As programações das atividades
no navio serão indicadas através dos guias durante a navegação.

Fim de nossos serviços.
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CABINES – M/N SKORPIOS III

VALORES
DECK

ATENAS

ATENAS

ACRÓPILIS

PARTHENON

OLYMPO

Cabine

Single

Dupla Interna

Dupla
Externa

Dupla Externa

Dupla MT

OLIYMPO

ATHOS

ATHOS

Suíte Master Dupla Externa Suíte Júnior
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DECK

ATENAS

ATENAS

ACRÓPILIS

PARTHENON

OLYMPO

OLIYMPO

ATHOS

Cabine

Single

Dupla Interna

Dupla
Externa

Dupla Externa

Dupla MT

Baixa
Temporada

USD 3.306

USD 2.461

USD 2.586

USD 2.686

USD 2.786

USD 3.086

USD 2.686

USD 2.886

Alta
Temporada

USD 3.546

USD 2.621

USD 2.746

USD 2.846

USD 2.946

USD 3.296

USD 2.846

USD 3.096

B. T. cama
extra

-

USD 925

USD 1.025

USD 1.075

USD 1.025

USD 1.025

USD 1.075

USD 1.025

A.T. cama
extra

-

USD 1.025

USD 1.025

USD 1.175

USD 1.025

USD 1.025

USD 1.175

USD 1.225

Suíte Master Dupla Externa Suíte Júnior

Política de crianças:
Crianças entre 1 e 5 anos: grátis, compartindo a cama com adulto
Crianças acima de 6 anos tarifa normal

Temporada BAIXA

Outubro 2017

Novembro 2017

Dezembro 2017

Fevereiro 2018

Março 2018

Abril 2018

20/10/2017
24/10/2017
27/10/2017
31/10/2017
03/11/2017
07/11/2017
10/11/2017
14/11/2017
17/11/2017
21/11/2017
24/11/2017
28/11/2017
01/12/2017
05/12/2017
08/12/2017
15/12/2017
19/12/2017
27/02/2018
02/03/2018
06/03/2018
09/03/2018
13/03/2018
16/03/2018
20/03/2018
23/03/2018
27/03/2018
30/03/2018
03/04/2018

ATHOS

Temporada ALTA
Dezembro 2017

Janeiro 2018

Fevereiro 2018
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22/12/2017
26/12/2017
29/12/2017
05/01/2018
09/01/2018
12/01/2018
16/01/2018
19/01/2018
23/01/2018
26/01/2018
30/01/2018
02/02/2018
06/02/2018
09/02/2018
13/02/2018
16/02/2018
20/02/2018
23/02/2018

06/04/2018
Forma de pagamento:
- A vista
- 30% de entrada + 06 x sem juros nos cartões Visa e Master.

IMPORTANTE:
** Nada reservado, somente cotado, portanto sujeito a disponibilidade e alteração de valores;
** Normalmente o Check in nos hotéis é liberado a partir das 14hrs e o Check out se encerra às
11hrs.
*** Valores dólares americanos.
NÃO INCLUI:


Taxas de turismo de entrada/saída cobradas localmente;



Taxa portuária USD 28,00



Taxas governamentais locais cobradas através dos hotéis;



Gorjetas a guias, motoristas e garçons;



Refeições e bebidas não mencionadas como incluídas;



Documentação pessoal (passaporte, vistos, etc);



Despesas de maleteiros;



Despesas de caráter pessoal, tais como telefonemas, lavanderia, utilização de frigobar, excesso
de bagagem, etc;



Qualquer item não mencionado como incluído.

CONDIÇÕES GERAIS E DO CONTRATO DE PASSAGEM
A fim de garantir um serviço eficiente e rápido aos nossos passageiros, solicitamos respeitar as seguintes
normas, a partir de 15 de abril de 2013. ( Normas anteriores ficam canceladas)
O Bilhete de passagem contém e garante as condições de contrato de passagem, celebrado entre o
passageiro e a Naviera y Turismo Skorpios SA, doravante denominada ”Skorpios” ou ”a Empresa”, regido
pelas disposições pertinentes do Livro III do Código de Comércio da República do Chile. As tarifas podem
ser modificadas quando SKORPIOS assim o determinar, deixando sem efeito as tarifas anteriores.
No entanto, se o passageiro já pagou sua passagem e ocorre uma mudança antes da viagem, a alteração
não se aplica a ele , respeitando o valor já acordado . A não apresentação do passageiro no local, data e
horário indicado no seu bilhete, por qualquer motivo, inclusive força maior e caso fortuito , é de sua
exclusiva responsabilidade e não dará origem a qualquer reclamação, indenização ou reembolso do valor
pago .
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SKORPIOS poderá adiar a Saída até 24h, por causas climáticas ou motivo de força maior causado
originados nela mesmo. Passado este prazo, se persistir as circunstâncias que motivaram o atraso, a
Empresa poderá adiar ou simplesmente cancelar a Saída do cruzeiro, devolvendo o valor pago, sem
direito a qualquer pagamento ou outra indenização ao passageiro.
O passageiro não poderá mudar sua cabine, cujo número vai indicado na passagem, a menos que haja
disponibilidade a bordo do navio e pague imediatamente a diferença de cabine, antes da mudança.
O passageiro poderá cancelar e modificar sua viagem, com o seguinte plano de multas e encargos:
120 dias antes do cruzeiro, sem multa e com reembolso de 100% do valor pago.
Entre 120 e 60 dias terá uma multa de US $ 200 por pessoa.
Entre 59 e 50 dias terá uma multa de 20% da tarifa por pessoa.
Entre 49 e 40 dias terá uma multa de 40% da tarifa por pessoa.
Entre 39 e 30 dias terá uma multa de 60% da tarifa por pessoa.
Entre 29 e 16 dias terá uma multa de 80% da tarifa por pessoa.
Entre 15 e 0 dias terá uma multa de 100% da tarifa por pessoa.
O cancelamento acima mencionado deverá ser comunicado via e-mail, fax ou telefone e confirmado por
escrito, carta registrada, na data da comunicação , sendo a carta assinada pelo(a) comprador(a) do
bilhete o único documento válido para o cancelamento .O reembolso correspondente será efetuado dentro
dos 30 dias úteis, a partir da data de cancelamento.
A passagem pode ser transferida ou endossada pelo passageiro em cujo nome foi emitida, com
notificação prévia à Empresa mediante comunicação escrita e assinada pelo titular, até 5 dias úteis antes
da Saída, devidamente entregue e recebida pela Empresa . Além da comunicação escrita , o endosso
deve ser incluído no bilhete com a assinatura do endossante , indicando o seu nome completo e número
do documento de identidade, embaixo da indicação do endossado ou beneficiário , também com seu
nome completo e número do documento de identidade. Se a passagem foi comprada à prazo , o
endossante e endossatário serão solidariamente responsáveis pelo pagamento integral , conforme a
forma acordada.
SKORPIOS oferece custódia de valores a bordo, sem custos adicionais. A não utilização deste serviço,
isenta a Empresa de qualquer responsabilidade por qualquer perda .
É da responsabilidade do passageiro estar na posse de sua documentação legal, sendo esta requerida
habitualmente para chilenos e/ou estrangeiros.
A empresa Cruceros SKORPIOS reserva-se o direito de impedir o embarque de passageiros que , a seu
ver , poderiam perturbar o bem-estar de outros passageiros.
O serviço médico a bordo é gratuito, assim como o atendimento básico de enfermagem. Medicamentos
específicos constituem responsabilidade do usuário. Da mesma forma, é de exclusiva responsabilidade
do passageiro o cumprimento das restrições quanto à dieta ou bebidas prescritas por seu médico .
SKORPIOS apenas poderá fazer ajustes dentro dos parâmetros normais e possíveis, indicados pelo
passageiro, sem alterar o fornecimento de alimentos e refrigerantes normais dos cruzeiros.
É vedado o embarque de passageiros portando ou transportando armas de fogo ou objetos perigosos, os
passageiros poderão ser desembarcados por ordem do Capitão, sem reclamação posterior, se for
detectada uma violação desta cláusula.
Além disso, é estritamente proibido o uso de drogas ou similares. Se o Capitão determinar, poderá
desembarcar a pessoa que fizer tal uso, para garantir a tranquilidade e segurança para o restante dos
passageiros , sem posterior reclamação para SKORPIOS, nem indenização para o passageiro.
Não se admite nenhum animal de estimação a bordo dos navios SKORPIOS.
Os passageiros serão obrigados a cumprir todas as normas e regulamentos adotados pela empresa
SKORPIOS , no que diz respeito ao transporte de passageiros e seus bens , assim como acatar as
ordens do Capitão durante a navegação e excursões.
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Os passageiros devem ler e seguir rigorosamente as instruções e normas de segurança que estão
publicadas no navio e em suas cabines , compreendendo que a primeira medida de segurança passa pela
autoproteção, não colocando em risco sua integridade física e mental, tanto na navegação como nas
excursões fora do navio.
As gorjetas a bordo não estão incluídas na tarifa. Os passageiros podem entregá-las no final da viagem
em um envelope fechado, ao capitão, que segundo a tradição SKORPIOS, distribuirá entre todos os
membros da tripulação. Sugerimos US $ 50 por passageiro.
A empresa SKORPIOS reserva-se o direito de suspender um cruzeiro, caso não seja cumprido o número
mínimo de passageiros necessários para fazer a viagem, com até 30 dias antes da data de Saída. Neste
evento, a Empresa deverá primeiro recolocar em outro cruzeiro da SKORPIOS , cobrindo os custos de
reemissão do bilhete aéreo ou a acomodação em outra companhia aérea, com orçamento e aprovação
prévia da Cruceros Skorpios. Se o passageiro não aceitar o anterior, a Empresa procederá ao reembolso
do valor pago, por conceito de Cruzeiro, mas sem direito a outra indenização, pagamento ou qualquer
reclamação para o passageiro.
A segurança das crianças a bordo é responsabilidade dos país, que deverão ser cuidadas e controladas
todo momento.
SKORPIOS reserva-se o direito de incluir fotos, vídeos e outro material visual nos quais os passageiros
apareçam, na publicidade e material promocional da Empresa.
O consumo de comida e bebida alcoólica em excesso, ou que transgridam recomendações médicas
dadas por seu médico ou contraindicadas para sua saúde é de inteira responsabilidade do passageiro.
Em caso de morte do passageiro antes do cruzeiro, a passagem em questão poderá ser endossada a um
terceiro ou pedir a devolução conforme tabela de reembolso indicada anteriormente. O valor dos traslados
de/ao aeroporto de Puerto Montt e Puerto Natales será realizado a pedido de cada passageiro e de
acordo com a tarifa vigente, levando em conta que muitos deles são feitos em grupos , com os próprios
passageiros em seu Cruzeiro. Se o passageiro quiser traslado individual deverá solicitá-lo com
antecedência e expressamente à Cruceros Skorpios ou para sua agência de viagem, segundo a tarifa
vigente do momento.
A Cruceros Skorpios não se responsabiliza por atraso em caso de greves, atrasos de voos aéreos
comerciais , terremoto ou tsunami, ou qualquer outra causa , sem exceção, não imputável à empresa já
que é responsabilidade do passageiro a apresentação no porto de Saída, para seu embarque, conforme
está indicado no seu bilhete na data e hora previstas .
SKORPIOS tem seguros de acidentes para seus passageiros, com os seguintes valores de cobertura:
Assistência médica, farmacêutica e hospitalares derivados somente do acidente, até USD 10.000.
Traslado de emergência produto do acidente, até USD 8.000.
Morte acidental, produto do acidente, USD 38.000.
Inabilitação permanente produto do acidente, até USD 30.000.
Isso está incluído sem custo no valor de sua passagem. (Aplicado após o uso de seu seguro individual ou
de saúde e há limites de cobertura em casos envolvendo mais de 8 pessoas).
A rota e trajeto de navegação podem variar de acordo com as condições climáticas ou de força maior, o
que será determinado exclusivamente pelo Capitão do navio, sem reclamação posterior dos passageiros.
Naviera y Turismo Skorpios S.A.
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