Paraty Mirim - 2 dias

Poucos lugares no Brasil conjugam condições tão ideais pra remar, quanto
Paraty Mirim. Águas mornas e transparentes, mata atlântica preservada,
baías, praias desertas e cachoeiras compõem o encanto dessa baía tão
especial.
Conheça cada detalhe desse lugar fantástico, com fauna e flora riquíssimos,
com toda a tranqüilidade que só o caiaque oceânico proporciona.

1° dia – Saída no sábado, as 5:15 do Terminal Rodoviário do Tietê, em
direção a vila de Paraty Mirim. Preparação dos caiaques e saída, passando
pela exótica Ilha das Cotias, ilha das Almas e por várias baías e praias
encantadoras, até o Saco da Velha, onde acampamos.
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2°dia – Visitamos a Gruta da Velha e saímos remando nos caiaques,
contornando a Ilha do Algodão até a Praia do Engenho, na entrada do Saco
do Mamanguá. Tempo livre pra curtir essa bela praia, para fazer snorkeling
e até uma breve caminhada até a Cachoeira do Engenho.
Retorno para Paraty Mirim, banho e volta para São Paulo, com chegada
prevista as 21:00, no Terminal Rodoviário do Tietê.

-inclui: transporte, caiaques e equipamentos, seguro, café da manhã do
segundo dia, almoço (lanche) no primeiro e segundo dia, jantar do primeiro
dia, guias especializados, pernoite em barracas
- não inclui: jantar do último dia, café da manhã do primeiro e bebidas,
isolante e saco de dormir.

- Roteiro de excepcional beleza e pouca exigência física,
adequado para remadores iniciantes, em águas sempre abrigadas, mesclado
com caminhadas e cachoeiras. Por volta de 2 horas de remada por dia, com
bastante tempo para se aproveitar as praias e belezas locais.
Preço: R$779,00 à vista ou 3 x R$276,00
Aventureiro programado tem desconto!
10% de desconto para reservas com até 2 semanas de antecedência
5% de desconto para reservas com até 1 semana de antecedência
Sujeito a alterações, conforme condições climáticas, visando a segurança.
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