DADOS DA VIAGEM:
Destino:

Ilha Grande-RJ + Passeio de Escuna

Cidade/UF:

Angra dos Reis/RJ

Partida/Retorno:

17/03/2019 - 17/03/2019

PROGRAMAÇÃO DA VIAGEM:
Chegada prevista em Angra dos Reis/RJ às 07:00
Ao chegarmos em Angra dos Reis/RJ, teremos tempo livre para tomarmos café da manhã até as
08:00.
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);
Som ambiente;
Frutas e cafezinho cortesia (ao final do passeio).
Opcional: aluguel de mascara e snorkel
Passeio de Escuna saindo do Cais de Angra dos Reis/RJ sentido Ilha Grande ás 08:00, visita as 03
praias e 01 ilha (Lagoa Azul, Japariz, Cataguases e Freguesia de Santana) parando nestes locais
em torno de 1 hora, lugares ideais para banho e prática de mergulho. A embarcação possui
estrutura com banheiro, ducha de água doce.
Lagoa azul:
A Lagoa Azul é um dos lugares mais visitados da Ilha Grande. Conheça o melhor ponto para
snorkeling da ilha?
Lembra-se do filme ?A Lagoa Azul?, clássico do cinema com a Brooke Shields nos anos 80? Estar
na Lagoa Azul, na Ilha Grande, é sentimo-nos como protagonistas do filme.
Feche os olhos e imagine-se mergulhando numa imensa piscina com água transparente e
azul-esverdeada, cujo fundo é um céu de estrelas do mar entre cardumes de peixes
multicoloridos, lulas e corais. Imaginou? Pois é: esse lugar se chama Lagoa Azul e está mais perto
do que você imagina?Um aquário natural onde você encontra um dos mais belos pontos de
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mergulho e snorkeling da Ilha Grande.
A Lagoa Azul fica na localidade conhecida por Freguesia de Santana que é formada pelas ilhas do
Macaco, Comprida, Pombas, Redonda, Arpoador, Aroeira e o extremo norte da Ilha Grande. A
Lagoa Azul chamava-se, originalmente, Praia do Sul de Fora, mas, por causa de seu visual
cinematográfico, os moradores da região passaram a chamá-la de Lagoa Azul, devido à
semelhança com Port Antônio (Jamaica), lugar onde foi encenado o famoso filme ?A Lagoa Azul?.
Na Lagoa Azul existe um barco-restaurante onde é possível degustar frutos do mar, drinks e
bebidas ou água de coco. Fica logo ao lado da área restrita aos banhistas. Uma lancha pequena e
veloz faz as entregas de barco em barco. Um verdadeiro luxo!
Mergulhar na Lagoa Azul da Ilha Grande é sentir-se mais próximo da natureza e de Deus? Água
límpida, azul turquesa, com milhares de peixinhos a sua volta. Que só fazem aumentar a beleza
dessa ilha perfeita! Não deixe de respirar o ar puro e sentir a energia positiva desse paraíso! Uma
sensação inexplicável!
Lagoa Azul é um doce refúgio, onde tudo parece ser revigorante, porque se experimenta a leve
sensação de estar em pleno contato com as maravilhas de um lugar abençoado.
Assim, não sendo possível agradecer a Deus tamanha graça e beleza no templo dos homens, o
jeito é entrar em seu reino e sentir a natureza em sua total plenitude?
Praia do Japariz: A praia do Japariz é parada obrigatória para os participantes dos passeios de
escuna e lanchas que permanecem de 1 hora a 1h30 minutos. No verão tem grande movimento
de barcos que trazem os turistas para almoçarem nos seus restaurantes. É habitada por uma
pequena comunidade de pescadores e comerciantes que mantém uma intensa comunicação
com o continente, tanto para Angra dos Reis, como para Conceição de Jacareí
Ilha de Cataguases:
Dentre as ilhas existentes em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, a Cataguás (ou Cataguases) é a
que fica mais próxima do continente. Para acessá-la, é preciso ir de barco próprio ou alugado, e
ela fica a 10 minutos do centro da cidade.
O maior atrativo da Ilha de Cataguases é o mar, com suas águas tranquilas e límpidas. Se você
viaja com crianças, elas também podem aproveitar de uma forma muito mais segura.
Ilha de Cataguases é ideal para mergulho. Os tons verdes e azuis misturados da água merecem
uma boa apreciação. Além disso, a areia é branca, fina e macia, convidando para uma caminhada
ou mesmo para tomar um bom banho de sol. A vegetação em torno da ilha é bastante cerrada,
um detalhe adicional à paisagem.
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Freguesia de Santana:
Freguesia de Santana é uma península, na fronteira da face norte com a face noroeste da Ilha
Grande, composta por 4 praias. Praia da Freguesia, Praia da Baleia, Praia da Grumixama e Praia
da Freguesia Sul. A vista aérea revela a beleza peculiar desta região.
Foi aqui na Freguesia de Santana que iniciou o povoamento da Ilha Grande. No século XVII era o
centro de desenvolvimento econômico da Ilha Grande, região agrícola com grande lavouras de
café, legumes e cereais, além de engenhos de açúcar e aguardente. Da mesma maneira da
Enseada de Palmas, a Freguesia de Santana foi muito habitada no passado e pouco habitada
atualmente, com apenas 50 moradores. Hoje é um destacado ponto turístico, não só para a Ilha
Grande, mas também para a cidade de Angra dos Reis, de onde partem partem passeios de
escuna e lancha.
O que restou da grandeza e prosperidade deste povoado está hoje reduzido à secular Igreja de
Santana, construída em 1843, que é o mais importante monumento religioso da Ilha Grande e
vem resistindo bravamente aos tempos, um cemitério abandonado e as inúmeras ruínas de
casarões, senzalas e canais subterrâneos de água. Por ser uma propriedade particular, sua
visitação está restrita às areias da praia, ao entorno da igreja e as trilhas da região. Apesar disto, o
passeio vale a pena, não só pela beleza da igreja, mas pela tranquilidade do local.
Principais atrativos:
Belas praias, igreja do século XVIII e cemitério abandonado.
A Escuna oferece: Flutuadores e coletes
Não esquecer: Protetor solar, roupa reserva para a volta no ônibus, maquina fotográfica, chapéu e
toalhas.
Horário de saída de Angra dos Reis/RJ ás 17:00, programe a sua chegada em São Paulo/SP.
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