
MANUAL DO EXCURSÃO Soft Program



NOVA EQUITAÇÃO EM UMA ESTÂNCIA PATAGÔNICA. 
Meio dia  |  5 Horas  |  Dificuldade média / baixa

Sairemos de Remota e nos dirigiremos por 30 minutos a uma típica estância 
patagônica, onde seremos recebidos por um autêntico gaúcho que nos 
convidará a conhecer seus costumes e depois cavalgaremos pelos diversos 
cenários oferecidos por este belo lugar. Enquanto cavalgamos, passaremos 
pela estepe patagônica, pelas florestas de Magalhães e perto de corpos de 
água, e depois voltaremos a nos encontrar na casa principal para 
compartilhar um lanche com pessoas típicas da região.

CAMINHAR ATÉ PUERTO NATALES.
Meio dia | 1 Hora e meia | Baixa dificuldade

Para entender como é a vida na Província de Última Esperança, é necessário 
conhecer a história de Puerto Natales e seus habitantes: seu caráter, seus 
costumes, como foi construída, entre outras coisas. Visitaremos diferentes 
pontos de interesse, tais como o Cais dos Pescadores, o Museu Municipal, 
a Praça Principal e seus arredores.

CAMINHAR POR TRÊS CAVERNAS.
Meio dia  |  5 Horas  |  Baixa dificuldade

Visitaremos Cueva Chica, Cueva del Medio e a enorme Cueva del Milodón, 
um mamífero preguiçoso gigante que habitou estas terras há mais de dez 
mil anos. A importância arqueológica e cultural deste monumento natural 
transcende através dos restos humanos mais antigos encontrados na região.

Atividades tradicionais, de baixa intensidade física, onde você pode desfrutar de uma experiência de natureza na Patagônia. 
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CAMINHADA PELO VALE DE VENTISQUERO.
Meio dia  |  5 Horas  |  Dificuldade média / baixa

Viajamos de camião pela rota histórica Y-290 da Caverna Mylodon durante 
cerca de 45 minutos até um dos vales perto de Puerto Natales, para fazer 
uma viagem pelo vale conhecido como o Ventisquero que nos oferece uma 
amostra virgem de florestas de Magalhães, arbustos pré-andinos e cascatas 
em todo o seu esplendor. E graças a Remota é possível visitar de forma 
exclusiva, onde você poderá desfrutar de uma forma mais íntima um dos 
muitos cenários incríveis que a Patagônia esconde. 

TREKKING BENÍTEZ.
Meio dia  |  5 Horas  |  Dificuldade média

Nesta excursão, tentaremos reconstruir e reanimar a população da 
Patagônia, conheceremos os beirales rochosos usados no passado pelos 
tehuelches. Além disso, desfrutaremos da perspectiva da Laguna Sofia e do 
Vale Sierra Señoret.

DIA DA ESTANCIA.
Dia inteiro   |  8 Horas  |  Baixa dificuldade

Deixamos Remota para visitar as estâncias típicas da Patagônia Chilena, 
onde o esforço e o caráter dos primeiros colonos destas terras podem ser 
sentidos nos galpões de tosquia e saborear um bom e típico churrasco de 
cordeiro patagônico.
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MOUNTAIN BIKE LAGO BALMACEDA.
Meio dia  |  5 Horas  |  Dificuldade média

Este passeio começa na Estância Los Rebaños. Desceremos por uma bela 
floresta antiga com grandes lengais até as margens do Lago Balmaceda. 
Continuaremos pedalando ao longo das margens do lago por uma estrada de 
vagões, atravessando riachos, bairros e cercas. No final poderemos apreciar 
a beleza do Monte Rotundo, dos Andes patagônicos e do Golfo de Almirante 
Montt.

MIRADOR DEL TORO / LAZO WEBER.
Dia inteiro   |  8 Horas  |  Dificuldade média

Viajamos de camião durante duas horas até à tradicional Estância Lazo, 
situada mesmo em frente ao Maciço do Paine. A trilha é bastante regular, 
cercada por florestas de lenga, e na primavera e no verão por inúmeras 
espécies de flores. Passaremos por lagoas onde poderemos observar aves. A 
trilha termina no Mirador del Toro (vista 360°), um dos melhores lugares 
para contemplar a diversidade geográfica do Parque Nacional Torres del 
Paine.

 



PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE.
Dia inteiro   |  8 Horas  |  Baixa dificuldade

A excursão perfeita para ter uma visão completa do Parque Nacional Torres 
del Paine. Vamos visitar Torres del Paine de uma ponta à outra. 
Desfrutaremos dos diferentes mirantes como Laguna Amarga e 
Nordenskjöld Lake. Além disso, faremos caminhadas curtas onde 
visitaremos o Salto Grande, Mirador Cuernos e Mirador de los Hielos, na 
praia do Lago Grey. O almoço e as entradas estão incluídos.

PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE ACTIVO.
Dia inteiro  |  8 Horas  |  Dificuldade média / baixa

Safári fotográfico através de Torres del Paine. Nós concentramos nossa 
viagem no lado leste do parque, onde se encontra a maioria dos animais. 
Começamos com a Laguna Azul, um lugar visitado pela primeira expedição 
turística da região, na qual participou Lady Florence Dixie, que é também 
um dos melhores lugares para ver as torres. Vamos continuar até chegarmos 
à Cascata do Paine. Mais tarde, após uma caminhada de 3 horas, teremos 
contato com os Guanacos de todos os pampas e visitaremos um abrigo 
rochoso onde há alguns restos de pinturas rupestres indígenas.

MIRADOR LAS TORRES / BASE DA TORRE.
Dia inteiro  |  8 Horas  |  Alta dificuldade

Após uma hora e meia de camião chegamos ao Cerro Paine, onde 
começamos a caminhada. Para chegar ao Vale do Ascencio subimos ao 
chamado Paso de los Vientos, onde se tem uma vista panorâmica dos 
pampas, lagos e do Vale do Ascencio. Subiremos o vale atravessando uma 
centenária floresta de lenga e após três horas chegaremos ao pé de uma 
morena glaciar que devemos subir passo a passo até chegar à Base das 
Torres, o que representa um desafio para qualquer amante do trekking. Se 
as condições meteorológicas o permitirem, teremos uma vista majestosa 
sobre as Torres del Paine. Esta excursão tem lugar numa das trilhas de 
trekking mais famosas do mundo.
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NAVEGAÇÃO BALMACEDA E SERRANO.
Dia inteiro   |  8 Horas  |  Baixa dificuldade

Esta travessia reproduz a feita pelo perito piloto espanhol Juan Ladrilleros 
em 1557, quando com a última esperança de encontrar o Estreito de 
Magalhães, encontrou os glaciares do Monte Balmaceda. Navegando desde 
Puerto Natales, navegaremos durante 3 horas pelo Seno de Última 
Esperança em direção ao Monte Balmaceda, localizado dentro do Parque 
Nacional Bernardo O'Higgins, o maior do nosso país. Chegaremos ao porto 
no parque nacional e faremos uma pequena caminhada para nos 
aproximarmos do Glaciar Serrano. Na volta, vamos visitar uma estância para 
desfrutar de um típico churrasco de cordeiro patagônico.

NAVEGAÇÃO LAGO GREY.
Dia inteiro  |  8 Horas  |  Baixa dificuldade

Partiremos em direcção ao Parque Nacional Torres del Paine pela rota do 
Serrano, onde visitaremos os miradouros do Lago del Toro, Los Cuernos e 
Glaciar Grey para continuar em direcção ao Lago Grey onde faremos uma 
navegação de três horas em direcção ao Glaciar Grey. Para desfrutar de uma 
paisagem inigualável composta por icebergs flutuantes, vegetação 
exuberante e montanhas imponentes. Você poderá apreciar de muito curta 
distância toda a beleza e magnitude das paredes de gelo de mais de 20 
metros que o glaciar oferece como espetáculo.

IMPORTANTE
Se você tiver preferências de passeio você pode informá-las com antecedência, estas serão consideradas pelo guia no momento 

do registro do passageiro. A confirmação dos mesmos está sujeita a: condições físicas do passageiro, idades das crianças em 

caso de tê-los, condições climáticas e quotas.
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