ILHA GRANDE – ANGRA DOS REIS - RJ
BEM-VINDO A ILHA GRANDE, UMA
DAS ILHAS COM AS PRAIAS MAIS
PARAISO, EM MEIO AO OCEANO,
ENCANTADORAS
ILHA GRANDE É ESPECIAL
A Costa Verde do Rio de Janeiro tem atraído
cada vez mais visitantes de todo o país. É um
O intenso verde do mar se mistura à Mata
dos principais destinos do estado para quem
Atlântica e os olhos não são capazes de
busca sol, mar e, claro, muitas ilhas. Parte
definir qual o mais belo cenário para
do município de Angra dos Reis e localizada
mirar. Perder-se entre praias paradisíacas
a apenas 150 km da cidade do Rio de
e o transparente das águas que circulam a
Janeiro. São mais de 100 praias e algumas
Ilha é fácil. Não é exagero. São 193 km²
dezenas de ilhas que podem ser visitadas a
de pura beleza preservada. É lugar para
partir da Ilha Grande. Um destino que ainda
quem gosta de contato direto com a
preserva as características naturais, onde é
natureza, muito verde e um pouco de
possível curtir praias com rios e lagos de
vento no rosto, afinal, é quase impossível
água doce, cachoeiras, mangues, trilhas para
resistir a um passeio de lancha pela Ilha
trekking e muitos passeios de barco e de
Grande
lancha.

O PACOTE
22.02.2019 a 24.02.2019
Transporte
Hospedagem
Café da manhã
Kit lanche na ida
Seguro Viagem (durante o transporte)
Acompanhamento de Monitores e
guia local

Passeio Opcional de Escuna R$
75,00 (NÃO INCLUSO)

FORMAS DE PAGAMENTO
EMBARQUE
Sexta-Feira 22/02/2019
Agência Prepara Mala:
•

Das 21h00 às 21h30

Rodoviária de S.B.C
•

Das 23h30 às 00h00

RETORNO
Domingo 24/02/2019
•

Pousada Flor de Lis Ilha Grande
Endereço: R. Santana, 145 - Vila do
Abraão - Ilha Grande, Angra dos
Reis - RJ, 23968-970

Às 15h00

Previsão de chegada às 23h00

Quarto Duplo
Parcelado em até 10x de R$ 57,00
Ou à vista com desconto R$ 541,00
Quarto Triplo
Parcelado em até 10x de R$ 54,00
Ou à vista com desconto R$ 513,00
Quarto Quadruplo
Parcelado em até 10x de R$ 51,00
Ou à vista com desconto R$ 485,00
BOLETO: Até 8x (sendo o último boleto pago
antes da data da viagem).

Das 22h30 às 23h00

Metrô Tietê
•

HOSPEDAGEM

A Pousada oferece:
• Quartos duplos, triplos e
quádruplos com camas de
solteiro e casal
• Ventilador
• Ar condicionado
• TV
• Frigobar

CARTÃO: Até 10x - a compra no cartão é feita
pelo nosso site: www.preparamala.com.br

Tarifário para criança:)
2 adultos pagantes 1 criança de 0 a 5 anos: VIP, porém irá
no colo e dormirá na mesma cama.
De 6 a 9 anos: 70%.
Com apenas 1 adulto pagante, a criança paga integral
independente da idade.
*VALORES POR PESSOA.

ROTEIRO
*Sujeito a alterações

1º DIA

2º DIA

Café da Manhã: A partir das
07h30 às 9h00.

Café da Manhã: A partir das
07h30, com duração de 1 hora.

Horário de Saída para o passeio:
10h30
Passeio de Escuna: Iremos visitar
o lado norte da ilha.
Locais visitados: Lagoa Azul, Japariz
e Praia da Camiranga Praia do
Amor, Araça e Freguesia de
Santana (Conceição de Jacareí)a

maravilhosa Ilha Grande.
Durante o passeio visitam-se 4
praias e 2 ilhas, parando nestes
locais em torno de 30 a 40 minutos
em cada uma delas, com tempo
para
relaxar,
nadar,
fazer
snorkelling,
ou
simplesmente
desfrutar de uma praia
Previsão de
Hotel: 17h00

Retorno

para

Dia livre na Ilha: Temos varias
praias para ir a pé, próximo a
pousada, Praia Preta, Poção,
Construção do Antigo Presidio,
Praia da Julia, Cumprida,
Biquinha abraãozinho entre
varias
opções
de
praias,
Previsão de Retorno: 15h00

DICAS

1-

Leve somente o
necessário na sua mochila.

2-

Repelente e protetor
solar sempre!

3-

Roupas leves e calçado
adequado.

4-

Hidrate-se! Levar
garrafinhas de água!

5-

Leve lanchinhos leves
para repor as energias.

o

Passeio de Escuna R$ 75,00
Noite Livre: Poderão
hotel e a cidade.

Horário de Saída: 08h00

curtir o

HOTEL
Check in: Às 14h00
Caso o hotel não libere os quartos
antes do check-in,
recomendamos deixar uma troca
de roupa de banho (biquíni,
sunga, toalha e etc.), na
bagagem de mão, pois iremos
direto para o passeio.
Check out: Às 15h00

