DADOS DA VIAGEM:
Destino:

Paraty-RJ + passeio de Escuna

Cidade/UF:

Paraty/RJ

Partida/Retorno:

03/03/2019 - 03/03/2019

PROGRAMAÇÃO DA VIAGEM:
Chegada prevista em Paraty às 07:30, desembarque na rodoviária.
Tempo livre até ás 09:30 para tomar café e compras nas lojinhas de artesanato no centro histórico
de Paraty/RJ.
As 09:45 iniciaremos o embarque na nossa escuna no cais de Paraty/RJ
A embarcação oferece:
2 toaletes (masculino e feminino);
Serviço de bar e restaurante, sendo possível ao longo do passeio desfrutar de deliciosos drinks de
cachaça da terra, sucos naturais de frutas, porções e refeições feitas na hora (opcional);
Flutuadores para uso nas paradas;
Máscara e snorkel (para aluguel opcional);
Bote de apoio motorizado (para transporte da embarcação até as praias do roteiro);
Som ambiente;
Frutas e cafezinho cortesia (ao final do passeio).
Opcional: aluguel de mascara e snorkel e almoço com um cardápio variado.
Passeio de Escuna saindo do Cais de Paraty ás 10:00
Visita à 02 praias e 02 ilhas (Lagoa Azul, Praia Vermelha, Praia da Lula e Ilha Cumprida) parando
nestes locais em torno de 30 á 40 minutos, é possível a prática de mergulho.
A baia de Paraty/RJ é inconfundível, suas águas cristalinas permitem a prática de mergulhos e
sua vida marinha proporciona uma beleza incrível, realmente um passeio incrível para quem
procura um ótimo dia de lazer e descontração com a familia e amigos.
Botes de apoio auxiliam todos os passageiros para desembarcar da escuna e levar até as
maravilhosas praias e ilhas a serem visitadas.
É disponibilizado botes para transporte da escuna para as praias.
Lagoa azul

CNPJ: 19.950.282/0001-16. Endereço: Avenida do Rio Bonito, 2890, Interlagos, São Paulo/SP

Conhecida pelo intenso tom da água, a Lagoa Azul é ponto certo de parada do mais popular
passeio de escuna em Paraty. O local, cercado por rochas e mata verde, é uma grande piscina
natural, repleta de vida marinha. A Lagoa Azul é parte da mesma rota que segue para a Praia
Vermelha, Praia da Lula e Ilha Comprida. Muitas vezes, a parada é apenas para o almoço dentro
do barco, mas é possível aproveitar um mergulho rápido para a prática de snorkeling.
Praia Vermelha
Considerada uma das praias mais frequentadas de Paraty, é uma ótima opção durante a alta
temporada, principalmente para os que gostam de praias agitadas. Com um belo visual, possui
uma espaçosa faixa de areia clara, mar tranquilo de águas transparentes, ótimo para o banho. De
boa extensão, uma grande diversidade de árvores está presente no local, e é possível descansar à
sombra de uma amendoeira. É um bom lugar para a família, onde crianças e idosos podem nadar
sem preocupação. A praia conta com ótima infraestrutura, com opções de bares que servem
bons pratos e bebidas, além de fornecerem mesas, banheiro e até chuveiro de água doce. É uma
ótima opção para os que preferem praias mais movimentadas, podendo desfrutar de um petisco
à beira-mar e aproveitar um ótimo dia na praia.
Ilha Cumprida
Umas das muitas paradas dos passeios de escuna em Paraty são feitos na Ilha Comprida
(geralmente a primeira parada dos passeios). Desprovida de praia, a ilha é um local de mergulho,
ou até mesmo flutuação. Ela ficou famosa por suas águas sempre calmas e límpidas que
favorecem a visualização da vida marinha. Desta forma, a Ilha Comprida é sinônimo de
exuberância em fauna subaquática, sendo possível a observação de vários espécimes. O local
também é uma concessão (uma ilha particular, assim podemos dizer), então atracar é muito
difícil, ainda mais em um costumeiro passeio de escuna, porém, mesma na prática do mergulho
ou banho, dá para se admirar com a beleza da ilha que tem uma formação curiosa, misto de sua
constituição natural e da interferência humana (esta pode ser comprovada com diversas árvores
frutíferas que não são naturais do lugar, mas que contribuem para atrair diversas espécies para o
entorno).
Uma explicação para riqueza de peixes é a presença de pedras, que garantem a proteção,
servindo de abrigo, além de fornecer diversos alimentos para os peixes. Uma das práticas comuns
na ilha são as pescarias, muito famosas na região. Quando for passear de escuna em Paraty, não
deixe de dar um mergulho na Ilha Comprida.
Praia da Lula
A Praia da Lula é parte constante dos passeios de escuna que partem do Porto de Paraty. E ela é
tudo o que se imagina ao pensar em uma praia paratiense. O intenso tom de verde da mata se
mistura ao profundo colorido do mar e forma o clássico cenário da Costa Verde do Rio de Janeiro.
A única coisa que interrompe a harmoniosa paisagem é a linda faixa de areia branca que corta a
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cena entre o mar e a mata. A praia atrai visitantes pelas águas calmas e pela bela paisagem.
Após o termino do passeio, na saida do Cais, há duchas de água doce para banho.
A troca de roupa para o retorno, pode ser feita nos banheiros disponibilizados na rodoviária, antes
da saída do ônibus com retorno para São Paulo/SP.
Horário de retorno, 17:00 pontualmente embarque no ônibus (sem atrasos).
Horário previsto de chegada em São Paulo 23:00 (desembarque nos mesmos locais de
embarque).
Programe-se quanto a sua chegada em São Paulo/SP.
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