Saco do Mamanguá - 3 dias
→ 1º Dia - Origem – Paraty – Refúgio Mamanguá
Encontro com o guia às 13h30 em local previamente informado em Paraty. Deslocamento até Paraty Mirim. Embarque na
Baleeira e navegação de 45 minutos até o Saco do Mamanguá. Chegada no Refúgio e check-in. Em seguida, caminhada e
exploração das praias ao redor do Refúgio. Jantar incluso.
→ 2º ao 4º Dia - Refúgio Mamanguá
07:30 – Despertar e café da manhã
08:30 – Saída em canoas canadenses para explorar o fundo do Saco do Mamanguá e chegar até a cachoeira do Rio Grande,
passando por uma linda área de Manguezal.
10:30 – Chegada na cachoeira e tempo para relaxar
11:30 – Retorno para as canoas e remada até um restaurante local
13:00 – Almoço típico caiçara
15:00 – Retorno para o Refúgio e resto da tarde livre
20:00 – Jantar incluso
→ 3º Dia - Refúgio Mamanguá – Origem
07:30 – Despertar e café da manhã
08:30 – Travessia para a comunidade do Cruzeiro
09:00 – Inicio da trilha de subida no Pico do Mamanguá
10:50 – Chegada no topo e contemplação
12:30 – Retorno para praia e almoço na comunidade
14:30 – Retorno para o Refúgio
16:00 – Embarque e retorno para Paraty Mirim
16:40 – Transfer de volta para Paraty e retorno para a cidade de origem.
“A ordem dos passeios não será obrigatoriamente a descrita no roteiro dia a dia, ou seja, poderá ser alterada a critério do
guia/receptivo local”
SAÍDAS DIÁRIAS
SAÍDA GARANTIDA A PARTIR DE DUAS PESSOAS

Inclui: Transfer de barco Paraty Mirim – Refúgio – Paraty Mirim, 02 pernoites no refúgio Mamanguá com café da manhã e
jantar inclusos, 02 almoços típicos caiçara na comunidade local, acompanhamento de guia especializado, todas as atividades
descritas acima.

Não inclui: bebidas durante as refeições e itens que não estão descritos acima.
Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea.

