
 

+5521 969414716 
 

 
 

 

Costa Verde Ilha Grande e Paraty 
07 dias com traslados. Hospedagem com café da manhã. Passeios mencionados no roteiro 

 
 

Experiência maravilhosa ao longo do litoral sul do Rio de Janeiro. Você ficará impressionado 

com as praias de águas claras e cor esmeralda, com areia branca e fina, cercadas por uma 
exuberante Mata Atlântica (uma das mais preservadas deste Bioma). Ideal para casais, 

grupos de amigos e famílias que procuram atividades ao ar livre. 

 

Ilha Grande um lugar mágico, repleto de belezas naturais, cercado por praias, coberto pela 
Mata Atlântica e atravessado por trilhas sinuosas, a extensa Praia de Lopes Mendes, ladeada 

por palmeiras, é conhecida por suas ondas propícias ao surf. A Lagoa Azul tem águas 
protegidas repletas de peixes. A Vila do Abraão tem a histórica Igreja de São Sebastião, do 

século XIX. 

 

Paraty uma pequena cidade com montanhas na região da divisa entre o rio São Paulo. Seu 

centro colonial português tem ruas de paralelepípedos e prédios dos séculos XVII e XVIII 
desde a época em que funcionava como porto, durante o ciclo do ouro brasileiro. Entre seus 
marcos arquitetônicos está a Capela de Santa Rita à beira-mar, uma igreja caiada de branco 

construída em 1722. 

 
Ilha Grande 

Dia 1 - Esteja pronto no horário indicado. Para quem chega pelo Aeroporto Internacional do 

Galeão (GIG) no aeroporto nacional (SDU), após retirar a bagagem, saia pela saída mais 
próxima, um representante da Rio em Tours & Travel estará esperando com uma placa de 

identificação com seu nome. Você será levado para a Ilha Grande, incluindo transporte 
terrestre e fluvial. 

Chegada e hospedagem na pousada selecionada. Você tem o resto da noite para você. 

 

Dia 2: Esteja pronto no lobby na hora marcada. Você será levado para um passeio 

completo pela Ilha Grande. Começamos o dia embarcando em um barco no porto da Vila de 
Abraão, de lá faremos um passeio completo pela Ilha Grande de barco. Você ficará 

impressionado com a grandeza deste lugar. Paradas nos melhores resorts, praias e ilhas! 
Conheça Caixadaço, Parnaióca, Aventureiro, Meros e Maguariquessaba. 
 
Dia 3 - Esteja pronto no lobby na hora marcada. Você será levado para a praia de Lopes Mendes. 

Traga um maiô hoje você vai mergulhar. Vamos começar mais uma vez nossas atividades no cais 
da vila. Hoje vamos conhecer Lopes Mendes, uma praia que já foi considerada a mais bonita do 

Brasil! O barco nos levará até a Praia de Pouso ou Mangues, daí uma trilha de quinze minutos até 
Lopes Mendes. 
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Dia 4 -  Esteja pronto no lobby na hora marcada. Você será levado ao Pico do Papagaio. Para os 
mais aventureiros, o dia começa cedo, com a opcional Trilha do Pico do Papagaio, um dos pontos 

mais altos da Ilha Grande. O Pico tem 980m de altura e oferece-lhe a melhor vista da ilha! O 
objetivo desta atividade é ver o nascer do sol do alto do pico, a trilha exige o mínimo de 

condicionamento físico do participante, e é considerada uma trilha difícil. 
No início da tarde iremos pela última vez ao cais da vila. De lá, iniciaremos nossa viagem para 
Paraty. 

 
Paraty 

Chegada na cidade histórica de Paraty, hospedagem na pousada selecionada. Você tem o 

resto do dia para você. 

 

Dia 05 - Esteja pronto no lobby no horário marcado. Você será levado em um passeio de 

Jeep e Mata Atlântica. Antes de embarcar no Jeep Tour, conheça a história de Paraty, 

Patrimônio da Humanidade, com um guia local. Passeio em veículos 4×4 até as 

cachoeiras e alambiques de Paraty. O roteiro passa por belas cachoeiras próximas, de 

fácil acesso, pequenas trilhas seguras e tranquilas para caminhada, Cachoeira da Pedra 

Branca, Poço do Tarzan e Cachoeira do Tobogã, visite também os alambiques para 

conhecer o processo de produção da famosa Cachaça de Paraty, com direito a para 

degustar os mais variados licores e cachaças envelhecidas. 

 

Dia 6 - Esteja pronto no lobby no horário marcado. Você será levado para andar de 

caiaque na Baía de Paraty 

Remar nas águas calmas e protegidas da Baía de Paraty relaxa a mente, é um esporte 

que ajuda na qualidade de vida e é perfeito para quem gosta de observar a natureza, a 

vida marinha, a vista para o mar. A cidade histórica e todas as montanhas que protegem 

a cidade de Paraty são espetaculares! Guias experientes fornecerão instruções de remo e 

segurança para caiaques duplos antes de partirem das águas calmas da baía. Após o 

remo, aproveite a tarde livre em Paraty. 

 

Dia 7 - Esteja pronto no lobby no horário marcado. Você será levado de volta para a cidade 
do Rio de Janeiro. 
 

Inclui: 
Traslados Rio de Janeiro / Costa Verde / Rio de Janeiro 

7 dias de hospedagem com café da manhã Ilha Grande e Passeios Náuticos Paraty na Ilha 
Grande; 
Passeio histórico em Paraty, Passeio de Jeep pela Mata Atlântica e Caiaque; Guia.  

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

incluído. 
 

A PARTIR DE R$2.780 por pessoa em apartamento duplo  

 

 SOLICITE SUA RESERVA 
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