
ILHA GRANDE
SAÍDAS JORNADA SUB





A Ilha Grande, faz parte de um arquipélago de 187 ilhas e 
ilhotas, localizada na Baia da Ilha Grande, costa oeste do Estado 
do Rio de Janeiro, região também conhecida como Costa Verde. 
A região é um dos locais mais bonitos do Oceano 
Atlântico. Embora, juridicamente pertença ao município de 
Angra dos Reis como 3º Distrito municipal, com sede na Vila do 
Abraão, a Ilha Grande fica de frente também para os 
municípios de Mangaratiba e Paraty. O mar predominante 
verde, abriga valiosa e biodiversidade e belos cenários.

Sua posição é: Latitude S: Entre 23°05’ e 23°14’ — Longitude 
W: Entre 44°05’e 44°23’

Fonte: www.ilhagrande.com.br

Saídas 

Mensais

Ilha Grande



Ilha Grande
Parques e Reserva Biológica na Ilha Grande

A Ilha Grande, abriga áreas remanescentes da Mata Atlântica, hoje quase extinta no Brasil. É uma parte 
insular ( de ilha ) pertencente a Área de Proteção Ambiental dos Tamoios ( APA dos TAMOIOS ) e está 
dividida em 3 áreas mais específicas com o objetivo de manter a preservação e proteção as espécies de 
fauna e flora raras, ameaçadas de extinção:

O Parque Estadual da Ilha Grande ( PEIG ) ;

O Parque Estadual Marinho do Aventureiro ( PEMA ) ;

A Reserva Biológica da Praia de Sul ( RBPS ) .

A soma das áreas do Parque Estadual da Ilha Grande e da Reserva Biológica da Praia de Sul é de 154,88 km² 
que representa 80% da área total da Ilha Grande. Fora desta área estão as terras baixas das principais 
comunidades habitadas. As enseadas de Palmas, Abraão, Estrelas, Saco do Céu, Bananal, Sítio Forte, 
Araçatiba e as praias da Longa, Japariz e Matariz. Estas constituem Zonas de ocupação controlada.

Fonte: www.ilhagrande.com.br



Pousada 
Náutilus
A Pousada é sensacional para 
mergulhadores. A marina é conjugada a 
pousada, que possui uma enseada
particular, onde já é possível fazer
mergulhos de praia.

As refeições, incluídas no pacote, são
um espetáculo à parte. Regime nem
pensar!

O ambiente é mais do que acolhedor, 
realmente único!



Pousada Náutilus
Acomodações Grupo

• As acomodações são selecionadas de maneira a acomodar as pessoas
conforme o perfil: quarto para casal /familiar, quarto masculino e quarto 
feminino.

• Solicitações específicas de quarto – sujeito à disponibilidade. Consultar
valor adicional na tabela de valores.

• Todas as acomodações possuem ventilador de teto.



Pousada Náutilus
Informações Gerais

• A Pousada possui conexão wi-fi, mas um pouco instável.

• Roupas de cama e toalhas de banho são fornecidas e amenidades como
shampoo e sabonete.



Mergulhos
Os mergulhos na Pousada Náutilus
podem ser feitos de praia ou
embarcados. A pousada possui 3 
embarcações próprias e a marina 
fica no deck local.

A Ilha Grande possui uma variedade
de pontos de mergulhos, e 
condições de mar bastante
abrigadas





Descrição do Pacote

✓ Transporte ônibus ou microônibus partindo Jundiaí ou 
São Paulo até Angra dos Reis

✓ Saída na sexta feira às 21h30 de Jundiai/22h30 de São Paulo

✓Hospedagem Pousada Náutilus

✓ Pensão completa ( Café, almoço e jantar)

✓ 2 mergulhos ao dia (fim de semana 4 mergulhos)

✓Aluguel de equipamentos para mergulhadores em 

check-out de curso básico

INCLUI:

NÃO INCLUI:

✓ Bebidas

✓ Aluguel de equipamentos para mergulhadores 
credenciados

✓ Gastos durante o trajeto

✓ Petiscos e Snacks na pousada

OPCIONAL:

✓ Mergulho noturno

✓ Mergulhos Extras



Day-by-day
➢ 1º DIA – Saída de Jundiaí às 21h30 , passando por São Paulo aproximadamente às 22h30.

• Estacionamento em Jundiai – Picanha da Nove (em frente à Jornada Sub) – aprox. R$ 50,00 o fim de semana (pagar antecipadamente no caixa do 
restaurante)

• Estacionamento em São Paulo – Blue & Red Park – Av. Cruzeiro do Sul, 1819 – Santana - (11) 2089-0058  - R$ 60,00 o fim de semana.

➢ 2º DIA – Travessia de barco Angra dos Reis – Ilha Grande. Chegada na Pousada para o Café da Manhã e saída embarcada às 9h para 2
mergulhos. Alunos em check-out de básico permanecem no deck para os mergulhos iniciais. Retorno para o Almoço em torno das 14h.

➢ 19h30 – Churrasco

➢ 20h30 – Jantar

➢ Mergulho noturno opcional para credenciados

➢ ÚLTIMO DIA – 7h30 – Preparação dos equipamentos no barco.

➢ 08h00 – Café da Manhã

➢ 08h30 – Saída para  2 mergulhos. Retorno na pousada para almoço.

➢ 14h30 – Foto do grupo e saída embarcada

➢ 16h00 – Saída para São Paulo. Chegada em Jundiai em torno das 01h00.

https://www.google.com/search?q=blue+%26+red+park+estacionamento+telefone&ludocid=14119406828944084050&sa=X&ved=2ahUKEwimiZXy9LjgAhXLGLkGHZWFDmIQ6BMwFnoECAoQAg


Política de cancelamento
O cancelamento da saída após a confirmação da presença implica em vários transtornos de ordem organizacional e 
financeira, e não raro, muitas vezes o cancelamento de uma única pessoa deflagra o cancelamento de toda uma 
operação, caso ela seja necessária para atingir o quórum para viabilização da saída.
Em função disso, a maioria das operadoras de mergulho, pousadas e empresas de transporte estão cobrando taxa de 
“no show” pelo cancelamento fora dos prazos, procurando desta maneira melhora na previsibilidade e 
conseqüentemente na qualidade e garantia dos serviços prestados.

* A isenção da multa será possível, no caso da vaga ser preenchida.

Para cálculo do prazo, considere a data da saída e subtraia o número de dias do prazo. HORÁRIO ATÉ O MEIO-DIA DA DATA.

Até 10 DIAS DE ANTECEDÊNCIA Valor multa: 10% DO TOTAL DO PACOTE

Até 7 DIAS DE ANTECEDÊNCIA Valor multa: 30% DO TOTAL DO PACOTE

Até 5 DIAS DE ANTECEDÊNCIA Valor multa: 50% DO TOTAL DO PACOTE

Até 2 DIAS DE ANTECEDÊNCIA Valor multa: 80% DO TOTAL DO PACOTE

Após 2 DIAS Valor multa: 100%


