
Illa de Pasqua i  
Fiords Xilens amb Skorpios 

 
 

Del 27 novembre al  
12 desembre de 2020. 

27 nov. BARCELONA – SANTIAGO DE 
XILE 
Vol regular amb destí Santiago de Xile.  
 

28 nov. SANTIAGO DE XILE 
Arribada i trasllat a l’HOTEL (4*). Allotjament 
immediat.  Esmorzar. Temps lliure. 
Allotjament. 
 

29 nov. SANTIAGO DE XILE – ILLA DE 
PASQUA 
Esmorzar. Trasllat a l’aeroport. Tràmits 
d’embarcament. Vol regular amb destí a l’Illa 
de Pasqua. Arribada, assistència i trasllat a 
l’HOTEL (3*). Allotjament. 
 

30 nov. ILLA DE PASQUA 
Esmorzar. Excursió de dia sencer a Anakena 
i Rano Raraku. Allotjament. 
 

1 des. ILLA DE PASQUA 
Esmorzar. Excursió de mig dia a Orongo i 
excursió de mig dia a Akivi. Allotjament. 
 

2 des. ILLA DE PASQUA 
Esmorzar. Excursió de mig dia a Hanga Roa. 
Temps lliure. Observació de la posta de sol. 
Allotjament. 
 

3 des. ILLA DE PASQUA – SANTIAGO DE 
XILE 
Esmorzar. Vol regular amb destí Santiago 
de Xile. Arribada, assistència i trasllat a 
l’HOTEL (4*).  Allotjament.  
 

4 dec. SANTIAGO DE XILE – PUERTO 
MONTT 
Esmorzar. Vol regular amb destí Puerto 
Montt. Arribada, assistència i trasllat privat al 
port. Tràmits d’embarcament a bord del 
vaixell SKORPIOS II. Acomodació a la cabina 
exterior categoria Acròpolis. Cocktail de 
benvinguda. Sopar i acomodació.  
 

5 dec. PUERTO MONTT – NAVEGACIÓ 
SKORPIOS 
Pensió completa. Temps lliure a bord. A les 
12.00 hores, navegació travessant el 
arxipèlag de Llanquihue. Contemplació de la 
ciutat de Calbuco i del Golf de Ancud. A 
primera hora, recalada a Quemchi, a l’illa de 
Chiloé. Continuació pel sud cap el arxipèlag 
de Chiloé, creuaran el golf Corcovado a 
mitjanit. Acomodació. 
 

6 dec. NAVEGACIÓ SKORPIOS 
Pensió completa. Navegació pels canals 
Moraleda i Ferronave. Arribada a Puerto 
Aguirre a mig matí. Desembarcament per 
recorre els carrers, miradors i el camí d’un 
bosc plujós típic de la regió. Al migdia, 

#VALLESCLUB 

navegació pels canals Ferronave, Pilcomayo i 
el pas de Casma. A primera hora de la tarda, 
arribada a l’illot Barrientos. Aquí 
desembarcaran per observar una gran 
quantitat d’aus marines de la regió. A mitja 
tarda, sortida cap el sud fondejant al 
capvespre a la Caleta Quesahuen o Punta 
Leopardos. Acomodació. 
 

7 dec. NAVEGACIÓ SKORPIOS 
Pensió completa. La nau solca la rada San 
Rafael i el Canal Témpanos. Entrada a la 
llacuna i  fondeja a 2 km de la Glacera. 
Excursió en barques a motor entre els blocs 
de gel multicolor, si el clima ho permet. Al 
migdia, la nau s’aproparà a la Glacera. A la 
tarda, sortida rumb el fiord Quitralco. 
Acomodació. 
 

8 dec. NAVEGACIÓ SKORPIOS 
Pensió completa. Al matí, atracaran al moll 
Quitralco. Aquí tindran la possibilitat de 
gaudir de banys termals a 32º i 38º i 
caminades pels camins que rodegen 
l’emplaçament. Si el clima ho permet, es 
realitzaran  excursions en barques a motor 
per l’interior del fiord. A mitja tarda, sortida 
rumb a Chiloé navegant pels canals Moraleda 
i Pérez Norte. Acomodació. 
 

9 dec. NAVEGACIÓ SKORPIOS 
Pensió completa. Navegació pel canal 
Leucayec. Creuaran el Golf Corcovado.  
Possibilitat de veure balenes blaves o 
alfaguaras. Seguiran navegant i vorejant la 
costa oriental de Chiloé. Arribant a l’Illot 
Conejos, passeig en barques a motor, per 
observar els pingüins magallanics i 
nombroses aus autòctones. Al migdia, 
navegació cap a les illes Lemuy i Chelín. A  la 
tarda, arribada a Dalcahue, desembarcament 
i visita del poble, recomanem la fira 
d’artesania, l’església i  realitzar una 
passejada per la costa. Navegació de tornada 
a Puerto Montt.  Acomodació. 
 

10 dec. PUERTO MONTT—  SANTIAGO DE 
XILE  
Esmorzar. Arribada a les 9.00  hores. 
Trasllat a l’aeroport. Vol regular amb destí 
Santiago. Arribada, assistència i trasllat a 
l’HOTEL (4*). Allotjament. 
 
11 dec. SANTIAGO DE XILE—BARCELONA 
Esmorzar. Trasllat a l’aeroport. Vol regular 
amb destí Barcelona. Nit a bord.  
  

12 dec. BARCELONA 
Arribada.   

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117   

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GCMD-000228 

PREU PER PERSONA 
 

Habitació doble    6.950 € 
Suplement individual   3.530 € 

EL NOSTRE PREU INCLOU 
•Bitllet d’avió, classe turista, cia. LATAM. 

•Taxes d’aeroport. 

•Trasllats aeroport—hotel—aeroport. 

•Trasllats aeroport—port– aeroport. 

•Estada de 4 nits a Santiago de Xile. 

•Estada de 4 nits a Illa de Pasqua. 

•Estada de 6 nits a bord de la motonau 
Skorpios. 
•Taxes i propines a bord. 

•Àpats: 14 esmorzars, 5 dinars i 6 sopars. 

•Begudes a bord del Skorpios.  

•Visites segons itinerari: privades a Illa de 
Pasqua i regulars al Skorpios. 
•Guia acompanyant de la nostra agencia 
amb un mínim de 15 persones. 
•Documentació de viatge. 

•Assegurança assistència en viatge (cia. 
ARAG modalitat GV TOUR). 
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 
•Assegurança cancel·lació de viatge 
(cia. ARAG modalitat VACACIONAL A 
LA CARTA, preu 100 € persona). 
•Propines a guies i xofers. 

•Maleters a aeroports i hotels.  

•Serveis no especificats amb anterioritat. 


