Ilhabela – 3 dias

Ilhabela é a 3ª maior ilha oceânica do Brasil e consegue mesclar o requinte
das lojas e restaurantes da Vila, com praias e visuais deslumbrantes e de
beleza natural ímpar.
Ilhabela sempre atraiu a atenção de aventureiros, com suas histórias de
naufrágios e piratas e também sua navegação desafiadora, que completa a
aventura.
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1° dia – Encontro na praia de Jabaquara, norte de Ilhabela, onde
começamos nossa remada até a deserta praia da Caveira, passando pela
praia do Poço, umas das mais belas praias da ilha. Chegada prevista com
tempo para desfrutar o isolamento da praia da Caveira e armarmos o
acampamento tranquilamente. Opção de acampamento com redes, ao invés
da tradicional barraca.
2° dia – de café tomado, fazemos uma breve pausa na praia de Eustáquio e
remamos até a praia de Castelhanos, para botarmos as pernas em ação,
numa caminhada até a cachoeira dos Gatos, uma das maiores da ilha, com
mais de 70 metros. Curtição e almoço na praia e regresso para a praia da
Caveira.
3° dia – Desarmamos o acampamento e retornamos para a praia de
Jabaquara, com uma parada na praia da Fome, onde faremos um lanche.
Fim do roteiro por volta das 15:00.

- Recomendado para remadores já experientes, com bom
preparo físico. Acampamento em praia totalmente selvagem. É um bom
preparo para expedições mais longas. 4 horas de remada/ dia e condições
de mar aberto.
-inclui: caiaques e equipamentos, seguro, café da manhã do segundo e
terceiro dia, almoço (lanche) dos três dias e janta do primeiro e segundo
dia, guias especializados.
- não inclui: transporte, café da manhã do primeiro dia, jantar do último
dia, equipamento individual de camping (saco de dormir e isolante. A
Aroeira dispõe para aluguel, a R$50 para a viagem).
Preço: R$949 à vista ou 3x R$337
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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