
ILHAS SOCORRO 

REVILLAGIGEDO

Mergulho dos Sonhos



ILHAS SOCORRO
Tubarões e Mantas incríveis

Você pode ver mantas em muitos lugares ao redor do 

mundo, mas em nenhum outro lugar há uma população de 

mantas gigantes que literalmente procuram se interagir 

com os mergulhadores. O comportamento dessas 

gigantescas mantas é quase inexplicável. Esses gigantes 

gentis com uma envergadura de até 20 pés constantemente 

se aproximam dos mergulhadores para íntimos encontros 

olho-a-olho. Se você for capaz de ficar calmo e quieto na 

água, é quase certo que experimentará o que chamamos de 

“amor manta”. Enquanto as mantas são a razão para viajar 

para Socorro, há muitos outros animais para ver, incluindo 

cardumes de tubarões-martelo e tubarões-seda, além de 8 

outras espécies de tubarões, golfinhos-nariz-de-garrafa 

que consistentemente saem com mergulhadores em alguns 

pontos de mergulho, grandes cardumes de peixes pelágicos 

e, quando for época, baleias-jubarte. 



Calendário da Vida Selvagem
Socorro apresenta as mais amistosas mantas gigantes 

do mundo, jubartes, golfinhos pelágicos selvagens e até 

10 espécies de tubarões.





Programação*
Dia 1 - 22.04.2020 

Aéreo São Paulo / Cidade do México - Hospedagem na Cidade do México

Dia 2 - 23.04.2020 

Aéreo para San José de Los Cabos - aguardo do embarque no Hotel Tesoro 

Los Cabos. O embarque começa às 20:00.

Dia 3 - 24.04.2020 

No mar. Chegada à noite na ilha de San Benedicto. Atividades: Instruções 

de segurança / Orientação do Mergulhador 

Manta 101 / Hora do coquetel

Dia 4 - 25.04.2020 

Dia do Mergulho! San Benedicto é o lar das melhores mantas gigantes do 

mundo! Atividades: 4 dives / México Taco Fiesta no convés superior / 

Manta ID

Dia 5 - 26.04.2020 

Dive nas Ilhas Socorro. Snorkel noturno com Silky Sharks. Atividades: 3 

dives + Snorkeling com silky sharks sob holofotes/ Apresentação noturna

Dia 6 - 27.04.2020 

Dive na Ilhas Socorro. Atividades: 4 dives / Comportamento dos tubarões / 

Apresentação noturna

Dia 7 - 28.04.2020 

Dive em Roca Partida. Atividades: 4 dives /  Manta ID / Apresentação 

noturna

Dia 8 - 29.04.2020 

Dive em Roca Partida. Atividades: 4 dives /  Ganhe o o prêmio & ajude a 

conservação / Apresentação noturna

Dia 9 - 30.04.2020 

Viagem de retorno a Cabo San Lucas. Atividades: Loja do navio / 

Apresentação de slides da viagem / Coquetéis com amigos

Dia 10 - 01.05.2020 

Desembarque. Vôo de retorno às 12h25. Chegada no Brasil 02.05.2020 às 

08h45.

*pode sofrer alterações





Solarium Deck Superior

Deck Principal Deck Inferior

Solarium com amplo espaço Suíte categoria Superior

Sala de Jantar Sala de Estar

Deck de Mergulho Suíte categoria Premium

Suíte categoria Stateroom



PREPARE-SE PARA FORTES EMOÇÕES... 
 

CLIQUE AQUI PARA UMA PRÉVIA.. 
 

Mergulho para  
marcar sua vida

https://www.youtube.com/watch?v=KayAQainczw


REVILLAGIGEDO
Abri l  d e  2020

• Data: 22 de abril a 01 de maio (chegada dia 02 de maio) 
• Aéreo São Paulo – San Jose de Los Cabos (via Cidade do México) 
• Traslados 
• Pernoite na cidade do México 
• Traslado hotel / marina 
• Live Aboard no Nautilus Belle Amie  
• Traslado marina / aeroporto 
• Seguro viagem e bagagem 
• Taxas hoteleiras. 
• Acompanhamento de guia 

O Live Aboard inclui: 
Alojamento, todas as refeições (café da manhã continental, café da manhã, almoço, 
jantar e sobremesa), bebidas não alcoólicas, lanches, serviço de quarto diário, 
toalhas, guia de mergulho e instalações a bordo 
como a banheira de hidromassagem e lounge. 
 Você pode esperar uma fusão de comida mexicana e da costa oeste americana com 
produtos, legumes e cozimento fresco. Vegetarianos, veganos, sem glúten, opções 
de alergia alimentar, e menus quase kosher estão  disponíveis com pelo menos 30 
dias de aviso prévio. Chá, café, suco, refrigerante estão incluídos no preço da 
viagem. Nós também temos uma grande variedade de bebidas alcoólicas em nosso 
bar a bordo, incluindo: vinhos tinto e branco, champanhe, vodka, gin, tequila, 
rum, mezcal, conhaque, bourbons, scotch de malte e cerveja (mexicana e 
doméstica).



REVILLAGIGEDO
Abri l  d e  2020

Valores - Base Duplo 
 

Categoria Stateroom - U$ 5.998,00 
Categoria Superior - U$ 6.538,00 
Categoria Premium - U$ 7.248,00 

 
Taxas aéreo: U$ 115 
Taxa porto: U$ 65 

Opcionais / Adicionais

Nitrox or Oxygen $20.00 x quantidade de dias 
de mergulho 
Recarga de Argonio $15.00 
Tanque de aço 90 cu. ft $30.00 
Tanque de aço 15L $60.00 
Pony Bottle $20.00 
Rebreather Bottles $20.00 
Recarga Rebreather CCR $6.00 x quantidade 
de dias de mergulho 
Recarga Rebreather SCR $9.00 x quantidade 
de dias de mergulho 
Rebreather Tank Combo $50.00 
(2 rebreather bottles with valves and one pony 
bottle) 
Sodasorb & Sofnolime $5.45 per pound 
Wetsuit $50.00 
BCD $45.00 
Regulator Set $45.00 
Dive Computer $25.00 
Mask, Fins, Snorkel & $25.00 
Hood Bundle 

Taxa Porto & Parque ($ 65.00 total USD) por 
pessoa, pagável em dinheiro a bordo
Compras na loja de presentes
guia Bar
Aluguel de equipamentos e tanques, nitrox 
(por favor, veja ao lado)
As gorjetas de tripulação são habituais nesta 
parte do mundo se você achar que o serviço é 
merecedor, o valor usual é de U$ 300 por 
hóspede. 
Wi-fi U$ 100,00 por dispositivo pelo tempo da 
viagem
Telefone via satélite: U$ 3,00 por minuto
DVD Profissional - "Waterproof" - Aprox U$ 
100



A JORNADA SUB CONVIDAVOCÊ PARA 
FAZER MERGULHOS INESQUECÍVEIS 

EM UMA EMBARCAÇÃO INIGUALÁVEL 

Confirme sua reserva: 
11 95651.7802 

 

12 VAGAS

https://www.youtube.com/watch?v=KayAQainczw

