Praias Desertas, Ubatuba 2 dias

Um roteiro de dois dias, ideal para quem quer curtir uma viagem curta de
caiaque com clima de expedição, com muitas praias e baías para se
conhecer e acampar numa das praias desertas mais bonitas de Ubatuba, a
praia do Cedro.
Remada não muito exigente, em condições geralmente calmas de mar com
um pequeno trecho mais exposto ao mar aberto.

1°dia – Encontro as 9:00 na praia da Fortaleza, navegamos pela baía de
mesmo nome, passando pela praia do Costa (deserta), praia Vermelha (dos
Arquitetos) e contornamos o Pontão da Fortaleza em direção à praia deserta
do Cedro, onde armamos acampamento, á sombra das enormes
castanheiras. Ótimo lugar para snorkeling. Oferecemos também a
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oportunidade de montar um acampamento com redes, ao invés da
tradicional barraca.
2° dia – após o café, desmontamos acampamento e continuamos
contornando a península, até a Praia da Lagoinha e retornamos até a praia
do Bonete, onde paramos para almoço e desfrutar essa praia única, sem
acesso por carro, onde a comunidade caiçara se mescla com casas de
veraneio rústicas. Terminamos na praia da Fortaleza, para um bom banho e
fim do roteiro programado para as 15:00.
-inclui: caiaques e equipamentos, seguro, café da manhã de domingo,
almoço (lanche) no sábado e domingo e janta sábado, guia especializado,
banho antes do retorno.
- não inclui: transporte, café da manhã de sábado e jantar domingo,
equipamento individual de camping (saco de dormir e isolante). A Aroeira
dispõem para aluguel, se necessário (R$50 o final de semana)

- Recomendado para remadores sem muita experiência, mas
com razoável preparo físico, que queiram experimentar o clima de uma
pequena expedição de caiaque oceânico, com camping selvagem. Por volta
de 2 horas de remada/ dia, em condições de mar abrigado.
Preço: R$830,00 à vista ou 3 x R$ 294,00
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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