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Costa Verde - Ilha Grande
Pacote transporte ida e volta – pousada com café da manhã – passeios

Pacote transporte ida e volta – pousada com café da manhã – passeios

Romântica Ilha Grande

Acontece ao sul da Ilha Grande, no litoral sul do Rio de Janeiro. É o lugar perfeito para
passar alguns dias com quem você ama, desfrutando de uma das praias mais bucólicas
da ilha com suas águas verdes e transparentes, além de atividades e ambientes
românticos que o deixarão ainda mais próximo.

1º Dia - Sua viagem começa com o embarque no transporte que o deixará no porto de
Angra dos Reis para embarcar no barco que o levará à Praia Vermelha no sul da ilha.

Você terá a tarde livre para explorar a bela região. Para os mais aventureiros e os que
chegam cedo na ilha, pode-se fazer uma trilha de aproximadamente 6 km para chegar
a uma das principais atrações da Ilha Grande: a Gruta Acaiá. Localizada a 8 metros
abaixo do nível do mar, a caverna esconde um espetáculo da natureza em seu interior:
um impressionante fenômeno de fluorescência. Outro local que recomendamos é a
calma e maravilhosa praia de Itaguaçu, próxima à Praia Vermelha. Quase deserta, esta
pequena praia é um paraíso ideal para casais que procuram tranquilidade e beleza
natural. Aproveite a companhia e assista ao pôr do sol.

2º Dia: Mergulho Submarino ou Batismo no Paraíso Subaquático
Preparamos uma atividade de mergulho que o levará a um paraíso subaquático que
poucos visitantes da Ilha Grande têm a oportunidade de conhecer. Se você possui
alguma certificação de mergulho (PADI, CMAS, etc.), você está qualificado para
mergulhar e forneceremos todo o equipamento necessário. Se nunca experimentou
esta atividade, então preparamos um Batismo, onde o instrutor estará sempre ao seu
lado, guiando-o por este aquário natural. O mergulho autônomo é conhecido
internacionalmente pelo termo 'SCUBA', que é um acrônimo para "Aparelho de
respiração subaquática autônomo".

Almoço (não incluído)
No retorno à Praia Vermelha, faremos uma parada para almoço na orla (não incluso). A
culinária local é baseada em frutos do mar, e super frescos, muitas vezes com o peixe
sendo preparado logo após a pesca.
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Passeio de barco para Lagoa Verde
Lagoa Verde é um recanto de águas rasas,
águas calmas, tipicamente esverdeadas e é um dos destaques da Ilha Grande. Na maré
muito baixa, a ilhota da Lagoa Verde se une à Ilha Grande por uma estreita faixa de
areia e pedras. É um dos poucos lugares do planeta onde são encontrados corais
esverdeados, daí o nome do local. A fauna marinha nos surpreende mesmo fora d'água,
num espetáculo pela pouca profundidade de suas águas calmas e transparentes. As
embarcações ficam ancoradas e os visitantes podem descer para nadar ou boiar.

Para os mais experientes, o local é perfeito para mergulho livre e banho com os
peixinhos que costumam ser encontrados ao lado do barco. A fauna subaquática da
Lagoa Verde é riquíssima, com diversas espécies de peixes, além de estrelas do mar,
cavalos-marinhos e tartarugas. Você encontrará a maior diversidade de corais e fauna
um pouco mais distante da parte mais rasa da Lagoa Verde, mas não precisa ir muito
longe para se surpreender.

3º Dia: Dia Livre e Traslado para Angra dos Reis - Dia Livre
Você terá o dia livre para curtir a calmaria da Praia Vermelha com quem você ama ou
passear pela região se quiser, lembrando dos dois lugares especiais que indicamos.

Check-out na Pousada
Traslado de lancha para Angra dos Reis
O último barco sai às 16h15, por isso é imperativo que eles estejam prontos no píer
antes desse horário
Sua transferência de volta para o Rio de Janeiro estará esperando no cais de Angra dos
Reis.

Incluído
Traslado Rio / Angra de barco / Praia Vermelha (ida e volta)
02 noites de hospedagem com café da manhã. São duas opções de pousadas com todo
o conforto para os viajantes que querem curtir dias românticos na Ilha Grande.
1⃣ Primeira opção: localizado à beira-mar, é a opção para quem quer curtir duas noites
ao som relaxante das ondas do mar.
2⃣ Segunda opção: localizada na mata, após 5 minutos de trilha, é a opção preferida de
quem quer acordar de manhã com o canto dos pássaros.

Passeios
barco para Lagoa Verde
Mergulho SCUBA ou Batismo
Kit de primeiros socorros
Seguro de Acidentes Pessoais

Não inclui
Refeições não descritas como incluídas;
Qualquer item não descrito como incluído.


