
Priscila S. Belavenute
DA AGÊNCIA ANHANGUERA

priscila.belavenute@rac.com.br

Antes de tomar o rumo Norte
e, passar pela região dos lagos
e, finalmente, retornar a Santia-
go, o Turismo chega ao extre-
mo Sul da Patagônia, para um
cruzeiro em uma região conhe-
cida como a “Rota do Fim do
Mundo”. O navio é o Skorpios
III, que navega quatro dias por
uma deslumbrante paisagem
entre fiordes, icebergs, glacia-
res e claro, muito frio.

Embora o embarque seja
em Puerto Natales, a viagem
começa mesmo em Punta Are-
nas, onde está o aeroporto
mais ao Sul do planeta. A cida-
de é uma das últimas no mapa
da América do Sul, e lá é onde,
literalmente, o vento faz a cur-
va. A ventania é tamanha e,
em certas épocas do ano, é pre-
ciso amarrar cordas nas praças
para que as pessoas se agar-
rem nelas para caminhar. En-
tre um charmoso centro histó-
rico e uma zona franca (com
preços não muito convidativos
ao bolso do brasileiro), a princi-
pal atração é a pinguinera, um
prato cheio para quem quer
ter a experiência de ver de per-
to os ilustres moradores dessa
região.

No caminho de pouco mais
de 200 quilômetros que sepa-
ram Punta Arenas de Puerto
Natales, é possível observar a
geografia típica dos pampas,
emoldurada por montanhas
cobertas de neve. O embar-
que, simples e rápido, é feito
em um pequeno porto, de uso
exclusivo da companhia e sem
toda aquela burocracia que
acompanha os grandes cruzei-
ros. Aliás, o Skorpios em nada
lembra as gigantescas embar-
cações transatlânticas que esta-
mos acostumados a ver nos
portos brasileiros. O navio, de
médio porte, proporciona pro-
ximidade entre passageiros e
tripulação, dando ao cruzeiro
um ar de viagem em família.

A empresa dona dos navios
Skorpios explora o turismo na
região há mais de 30 anos, foi
fundada pelo capitão Constan-
tino Kochifas Cárcamo. Sua es-
posa, a simpática dona Mimi,
é quem cuida até hoje de toda
a parte hoteleira do navio, in-
cluindo a comida — com direi-
to a muita centolla, o carangue-
jo típico do Chile e da mesma
família do gigantesco king crab
do Alaska.

Singrando no fim do mundo
Nos quatro dias de navegação
pela rota Kaweskar, o Skorpios
passa pelos canais Angostura
Kirke, Morla Vicuña, Unión,
Collingwood e Sarmiento. No
caminho estão os glaciares
Amalia, El Brujo, Fernando, Ca-
pitán Constantino, Alipio, Alsi-
no e Bernal. As visitas são fei-
tas em botes, bem próximas
aos paredões (a uma distância
segura do colapso do gelo) e
também por terra (os botes de-
sembarcam em praias e o traje-
to restante é feito a pé).

Se a sensação de ver um gla-
cial de perto é indescritível, es-
pere até ver um desprendimen-
to de gelo. Consequência dire-
ta da mudança climática que
ocorre no planeta, o fenôme-
no é quase constante. O gran
finale da viagem é o que se
chama de 12/30, ou seja, to-
mar uísque 12 anos com gelo
glacial de 30 mil anos de ida-
de. E tudo isso de frente para
uma geleira.

Mar e terra
Uma das melhores maneiras
de se conhecer essa parte ain-
da mais isolada da Patagônia é
por meio do programa Mar y
Tierra do Skorpios. Após qua-
tro dias de cruzeiro, o turista

pode fazer uma parada em
Puerto Natales, no luxuoso ho-
tel Remota, cujo nome revela a
proposta de desconectar o hós-
pede do mundo. Apesar de to-
do o conforto, não há TV nem
internet nos quartos. A estrutu-
ra foi concebida para não agre-
dir o meio ambiente e, ao mes-
mo tempo, ser sustentável. A
arquitetura, marca registrada
do Remota, foi desenhada pa-
ra que o hotel se integre à natu-
reza, criando a sensação de
que o prédio “brotou” do solo
patagônico. O Remota opera
em sistema de all inclusive,
com refeições, bebidas e excur-
sões incluídas.

Conhecendo Puerto Natales
O principal atrativo da região é
o Parque Torres del Paine, elei-
to como a Oitava Nova Maravi-
lha do Mundo. Em apenas um
dia é possível conhecer todos
os climas da Patagônia: chove,
neva, o céu fica encoberto, até
se transformar em um dia en-
solarado. Em Puerto Natales,
além do passeio (pegue uma
bicicleta) pela cidade, há sítios
arqueológicos que merecem a
visita. O turista que gosta de co-
nhecer a culinária por onde
passa, deve provar o cordeiro
patagônico assado no fogo de
chão.

Conhecer o fim do mundo,
apesar do isolamento, do ven-
to e do frio extremos, vale cada
minuto. Depois de um dia à
mercê de intempéries, um pis-
co sour chileno ajuda e muito
a esquentar e a relaxar.

Mais informações: www.
skorpios.cl/ e www.remotahotel.
com/

A designer gráfica viajou para o Chile a
convite do Skorpios e do Remota

Onde o vento
faz a curva

NO FINAL DA
AMÉRICA DO SUL,
aventura e luxo se
cruzam em um
roteiro que inclui
cruzeiro entre
geleiras e propõe
uma desconexão
com omundo

Turista pode ver de
perto o colapso do gelo
dos imensos paredões

Fotos: Jaime Borquez/Divulgação

O Skorpios III navega pelo
Pacífico no fim da América do
Sul (acima) e bote quebra o
gelo em trecho até a geleira

Hotel Remota (acima): conforto e luxo sem agredir o meio ambiente e
Parque Torres Del Paine (abaixo), eleito a 8ª Nova Maravilha do Mundo
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