
IATE TAMARIND  
7 DIAS E 6 NOITES 



Breve introdução 

. 

CONCEITO 
O itinerário de 7 dias e 6 noites é para aqueles que desejam 
explorar uma das regiões mais belas do nosso litoral a bordo 
de um iate clássico e luxuoso. Boa parte da região explorada é 
inacessível para visitantes comuns, uma vez que fica escondida 
em baías que só podem ser acessadas por bons iates e longe 
demais para passeios diários ou caminhos terrestres para 
quem se hospeda em Paraty ou Angra. O roteiro é ideal para 
amantes de barcos, paisagens estonteantes e praias desertas.  
 
Como em todos nossos roteiros, a vantagem de se alugar um 
iate é ter a flexibilidade para alterar a rota de acordo com seu 
gosto e objetivo. O itinerário presente nos próximos slides 
pode ser customizado para atender seus desejos.  

IATE TAMARIND 



Programa resumido 

Dia 1 
Rio de Janeiro – 

Ilha Grande 
Tamarind 

Dia  2 Lopes Mendes Tamarind 

Dia  3 
Angra – Ilha da 

Gipóia 
Tamarind 

Dia  4 Cajaíba  Tamarind 

Dia 5 
Saco do 

Mamanguá 
Tamarind 

Dia 6 Paraty Tamarind 

Dia 7 Paraty - Out Tamarind 

DIA 2 

DIA 3 

DIA1 

DIAS  6 & 7 

DIA 5 

Ilha Grande 

DIA 4 

Rio de 
Janeiro 

Angra 
dos Reis 

100 km 
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Marina 

Verolme 



DIA 02 | Lopes Mendes 
 

Pergunte a qualquer bom conhecedor dos  mais de oito mil 
quilômetro do litoral brasileiro e ele lhe dirá que o litoral de mar 
aberto da Ilha Grande está entre os locais com as mais belas praias 
do País. O dia começa com a exploração da majestosa praia de 
Lopes Mendes – a mais famosa delas -, apenas acessível via mar, 
ou por uma longa trilha desde a vila de Abraão. Lopes Mendes é 
uma daquelas praias capazes de tirar nosso fôlego. Vocês poderão 
explorar esse pequeno paraíso antes de zarpar para outras praias 
menos famosas, mas não menos bonitas, como Caxadaço, 
Parnaioca, (com uma deliciosa cachoeira no meio da floresta) e 
Aventureiro.  No fim do dia, cruzarão para Sitio Forte, no lado 
protegido da Ilha Grande, onde ficarão abrigados para passar a 
noite. 
 

* Esse dia poderá sofrer alterações devido às condições do clima. . 

 

DIA 01 | até  Ilha Grande 
 

Embarquem no iate na Marina Verolme, em Angra dos Reis, por volta 
das 10h da manhã, após um transfer de 2h 30m desde o Rio.  

Comecem a velejar em direção à Ilha Grande. Um incrível mergulho 
com snorkel pela linda Lagoa Azul é o prato de entrada na região. 
Enquanto navegam em direção ao Saco do Céu, o almoço será servido 
no deck do barco. Os viajantes mais ativos, podem desembarcar e 
fazer uma caminhada de 2h até a vila de Abraão, passando pela 
Cachoeira da Feiticeira. Se optarem por seguir de barco, farão o 
contorno da Ilha, desembarcando na Enseada de Palmas, uma baía 
protegida, de onde poderão apreciar o pôr-do-sol, jantar e passar a 
noite.   
 

Praia de Lopes  Mendes 

Ilha Grande 
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DIA 03 | Angra Social  
 

Depois de ter passado alguns dias navegando entre praias e ilhas 
isoladas, esse dia é dedicado a uma exploração diferente: a “cena” 
de Angra, onde, durante a alta temporada, dezenas de iates 
cruzam entre as pequenas ilhas de águas transparentes ao redor 
da Gipóia. O dia começa com a exploração das Ilhas Botinas, duas 
pequenas ilhas com ótimos locais para snorkel. Em seguida, a Praia 
dos Dentistas, o lugar para ver e ser visto em Angra. Explorem o 
resto da Ilha da Gipóia até encontrarem o ponto ideal para 
apreciar o pôr-do-sol. Dependendo da época em que vocês 
visitarem a ilha, é possível encontrar “sunset parties” que  
ocorrem durante o alto verão.  

DIA 04 | Do Pouso da Cajaíba até Paraty 
 

Apesar de compartilharem a mesma baía, a atmosfera de 
Angra e de Paraty não poderia ser mais distinta. A primeira é a 
terra do glamour e dos iates, enquanto a segunda é habitada 
por vilas de pescadores e pequenas embarcações.  Inicie a 
navegação bem cedo, para tomar café da manha em Cajaíba – 
uma península do continente isolada, mas acessível por barco.  
Lá vocês poderão visitar uma vila de pescadores ainda sem 
eletricidade, onde a simplicidade do estilo de vida ainda 
prevalece, e banhar-se em uma deliciosa cachoeira no meio da 
mata. No fim do dia, navegação até o Saco da Cotia, onde o 
barco irá ancorar para o pernoite. 

Praia dos Dentistas 

Pouso da Cajaíba 
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DIA 05| Saco do Mamanguá, 

A manhã começa com uma navegação de 2h até o Saco do 
Mamanguá – uma espécie de fjord tropical, com 8km de 
comprimento e um de largura, completamente rodeado de 
montanhas arborizadas que descem até o mar. É o lugar perfeito 
para fazer caminhadas pela floresta, caiaque até os manguezais  
nas profundezas do fjord, nadar nas águas tranquilas do Saco  
ou, para os mais ativos, escalada até o Morro do Pico, a maior  
montanha da região, que propicia uma vista panorâmica de 
360°. Alguns dos melhores restaurantes do litoral brasileiro se 
encontram nessa região.  O do Hiltinho, por exemplo, é uma 
ótima opção para o almoço. O pernoite será ao abrigo do Saco 
da Cotia, perto da região. 

DIA 06 | Paraty 
 
Assim que acordarem, o iate irá navegar em direção a Paraty e, 
dependendo de seu objetivo, esse dia pode ser dedicado à 
exploração da vila e de seus arredores. Uma de nossas ideias 
favoritas é visitar o alambique da Maria Isabel, um dos melhores 
produtores de cachaça do Brasil. A tarde é livre, podendo ser 
usada para a exploração de outras praias paradisíacas ou para 
realizar um tour pelo centro histórico de Paraty.  

Alambique da Maria Isabell 

Saco do Mamanguá 
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DIA 7 | Paraty e volta pra casa 
 
Desembarquem em Paraty pela manhã. Tomem o tempo necessário para explorar a vila e façam check-in em um de nossos 
hotéis boutique favoritos ou villas particulares, passando uma noite ou duas, explorando essa pitoresca vila colonial. Ou 
então, podem optar por seguir de carro para o Rio ou São Paulo, continuando a viagem ou retornando para casa.   
 

A vila de Paraty 
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