Skorpios II – Chonos. De klassieke route
6 dagen/5 nachten Puerto Montt – Patagonië noord – Puerto Montt
Zaterdag – donderdag
Dag 1: zaterdag 12:00 uur
Vertrek van Skorpios Terminal in Chinquihue,
Puerto Montt om te varen door de Llanquihue
Archipel, de Golf van Ancud en de Chiloé
Archipel. Rond middernacht aankomst in de
Golf van Corcovado.
Dag 2: zondag
Varen door de Moraleda en Ferronave
kanalen. Om 11:00 uur aankomst in Puerto
Aguirre, een afgelegen vissersdorp. Vertrek
van Puerto Aguirre om 12:30 uur, varen door
Ferronave, Pilcomayo en Costa kanalen. Om 21:30 uur ankert het schip in Punta
Leopardos, 20 kilometer van de San Rafael gletsjer.
Dag 3: maandag
Varen door de San Rafael baai en de
Témpanos kanaal om rond 09:00 uur 2
kilometer van de gletsjer te ankeren. Indien
het weer het toelaat, mogelijkheid om in
een motorboot een excursie te nemen langs
de gletsjer. In de namiddag vaart het schip
dichterbij de gletsjer. ‘s Avonds vertrek
naar de Quitralco fjord.
Dag 4: dinsdag
Bij aankomst in de Quitralco fjord krijgt u
de mogelijkheid te genieten van de warme
baden in de binnen- en/of buitenzwembaden. In de ochtend een excursie in een
motorboot door het fjord en ’s avonds vertrek richting Chiloé, varen langs de
Moraleda en Pérez Norte kanalen.
Dag 5: woensdag
8:00 varen door de Corcovado golf.
Indien het weer het toestaat heeft u hier
de kans om walvissen te spotten! U
vaart verder langs het schiereiland
Chiloé door het Yal kanaal en Estero de
Castro. Aankomst in Castro rond 15:00
uur. Tot 22:00 uur heeft u de
gelegenheid Castro te bezichtigen. Om
22:00 vaart u verder richting Puerto
Montt langs Lemuy, Dalcahue, Quicaví.
De laatste avond wordt feestelijk
aangekleed.

Dag 6: donderdag
Rond 8:00 komt u weer aan bij de pier in Puerto Montt. U ontbijt nog aan boord,
waarna u kunt uitchecken.

