
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fique hospedado nos melhores 
hóteis! 

Se quiser ficar hospedado em Angra dos Reis aconselhamos 
o 5* tudo incluído, Vila Galé Eco Resort de Angra. Este 
resort conta com uma privilegiadíssima localização e está 
rodeado de paisagens exuberantes: de um lado tem o verde 
da mata Atlântica e do outro o mar de águas calmas de 
Angra dos Reis. Este belíssimo resort conta com um spa, 
diversos restaurantes, um lago olímpico para a prática de 
remo, mais de 300 apartamentos, 12 suites, e enfim tudo o 
que precisa para passar umas férias fantásticas. Em Angra 
recomendamos também o 5* Pestana Angra Beach 
Bungalow o lugar ideal para quem procura tranquilidade, 
descanso e contacto com a natureza. Este Beach Resort em 
Angra dos Reis dispõe de 27 Bungalows, todos com vista 
mar e uma varanda com rede e espreguiçadeiras, para que 
possa esquecer completamente o stress do dia a dia. 
Recomendamos ainda em Angra: o 4* Meliá Angra (Tudo 
Incluído) e o 4* Hotel Porto Real. Em Paraty aconselhamos: 
a Pousada do Sandi, a Pousada Pardieiro, a Pousada Porto 
Imperial, a Pousada do Corsário e a Pousada da Marquesa. 

Visite o paraíso: Angra! 

Em Angra todos os caminhos vão dar ao mar! A nossa 
sugestão é que aproveite toda a sua beleza natural e visite 
as praias, mergulhe no meio dos peixes coloridos, pratique 
os mais diversos desportos aquáticos e passeie de barco 
pelas inúmeras ilhas de Angra dos Reis.   
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Restaurantes! 

Em Paraty o que não falta são sítios bons para comer e 
passar um bom bocado: o Paraty 33, o Kontiki (na ilha 
Duas Irmãs), o Margarida Café, o Café Paraty (com 
espectáculos de bossa-nova, rock e MPB) e o Bar Coupê, 
se quiser tomar um copo. 

 

Para reservas ou informações contactar: 
A sua Agência de Viagens 

  
Em Portugal: 

Só para Agências de Viagem 

DMClinks – Destinos MC 
Maria do Carmo Camacho  

Email: mariacarmo.camacho@clix.pt  
Phone : 965663672 

 

Informações Úteis: 

• Temperatura média em Angra dos Reis e Paraty: 

Jan  Fev  Mar  Abr  Mai  Jun  Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez  
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• Distância Angra dos Reis – Rio de Janeiro: 151 km, 2 horas de carro 
Distância Angra dos Reis – Paraty: 98 km, 1h30 de carro 
 

• Existem transfer regulares do Rio de Janeiro a Angra dos Reis e Paraty. 
Nós dispomos também de um serviço de transfer privativo, para mais 
informações contacte-nos! 

Paraty: História e Beleza 
Natural! 

Considerada Património Histórico Nacional do Brasil,  
Paraty preserva até hoje os seus inúmeros encantos 
naturais e arquitetónicos. O centro histórico desta bonita 
cidade colonial merece sem dúvida uma visita. Mas Paraty 
é muito mais do que uma pequena cidade histórica. 
Costeada por montanhas cobertas do denso verde da 
mata Atlântica, a cidade é rodeada de Parques e Reservas 
Ecológicas, fazendo da região uma das mais preservadas 
do Brasil. Existem mais de 60 ilhas e 90 praias em Paraty, 
grande parte delas acessíveis apenas por barco ou trilhas. 
Um dos roteiros mais conhecidos é o que vai às ilhas Duas 
Irmãs, Comprida, Araújo, Rasa, Algodão e Catimbau, e às 
praias Vermelha e da Lula. Se estiver à procura de praias 
desertas deve optar pelo passeio que segue para Saco do 
Mamanguá, Cajaíba, Martim de Sá e Ponta Negra. 
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