
 

VILA GALÉ  ECO RESORT  
ANGRA DOS REIS/RJ 

23 A 28/03/2022 
 

 

A apenas a dez minutos do centro da cidade, o VILA GALÉ ECO RESORT DE ANGRA refugia-se entre a exuberante Mata Atlântica 
e o mar de águas calmas e cristalinas. Por estar num dos cenários mais paradisíacos do Brasil, aproveite para fazer caminhadas 
ecológicas, para demorar-se em banhos nas cachoeiras, fazer mergulho ou passear de barco pelas ilhas da também chamada 
Costa Verde. Ao todo são 365 ilhas, uma para cada dia do ano, brincam os habitantes locais. 
 
 

 

1º DIA (QUARTA – 23/MAR) – VITÓRIA/ES X ANGRA DOS REIS/RJ 

Apresentação para embarque com destino a Angra dos Reis. Viagem noturna em ônibus Leito Total com serviço de bordo. Faremos 
parada técnica em ponto de apoio na Cidade de Campos dos Goitacazes/RJ e parada para café da manhã na Cidade de Itaguaí/RJ. 
 
2º DIA (QUINTA – 24/MAR) – ANGRA DOS REIS/RJ (VILA GALÉ ECO RESORT)  
Chegada em Angra dos Reis prevista pela manhã. Deixaremos nosso ônibus e pegaremos o transfer que nos levará até o paraíso 
chamado “Vila Galé Eco Resort Angra dos Reis. Entrada no resort para almoço e restante da tarde e noite livre. Pernoite.  
 
3º DIA (SEXTA – 25/MAR) – ANGRA DOS REIS/RJ (VILA GALÉ ECO RESORT)  
Café da manhã. 09:00h saída para um passeio de lancha rápida com duração de 03 horas pela Baía de Angra dos Reis. Na 
oportunidade visitaremos as Ilha de Botinas e Caras e as Praias de Flechas, Piedade e Dentistas. Retornaremos ao hotel para 
almoço. Tarde e noite livre. Pernoite. (passeio de lancha opcional e não incluso no valor do pacote. Custo de R$ 100,00 por pessoa).   
 

4º DIA (SÁBADO  – 26/MAR) – ANGRA DOS REIS/RJ (VILA GALÉ ECO RESORT) 
Dia livre para atividades independentes. Sugerimos aproveitar as diversas atividades de lazer do resort e ainda fazer uma pequena 
caminhada a beira da belíssima praia de águas calmas. Noite livre. Pernoite.  
 
5º DIA (DOMINGO – 27/MAR) – ANGRA DOS REIS/RJ X VITÓRIA/ES 

Café da manhã. Ás 12:00h todos de malas prontas na recepção para check out para nossa viagem de retorno a Vitória. Chegada 
prevista para o início da madrugada.  
 
5º DIA (SEGUNDA – 28/MAR) – VITÓRIA/ES 

Chegada em Vitória. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PACOTE INCLUI:  
- Transporte em Ônibus Leito Total;  
- 03 (três) noites de hospedagem no Vila Galé Eco Resort Angra dos Reis “All Inclusive” 
- Early check in a partir de 12:00h 
- Transfer Angra dos Reis x Vila Galé x Angra dos Reis 
- Serviço de Bordo;  
- Seguro Viagem;  
- Guia acompanhante credenciado ao MTUR;  
 
 
VALOR POR PESSOA:  

Hotel Regime Categoria Individual Duplo Triplo Criança¹ 

Vila Galé Angra dos Reis  All Inclusive Standard 4.297 2.490 2.460 790 

*Criança¹ - Crianças de 06 a 11 anos e 11 meses  

*Crianças de 0 a 05 anos e 11 meses -  Free (viajando no colo dos pais)  

 
 
 
EMBARQUES:  
21:00h – Vitória – Praça dos Namorados 
21:30h – Vila Velha – Praça Duque de Caxias 
22:30h – Guarapari – Rodoviária 
23:50h – Cachoeiro de Itapemirim – Safra – Posto Shangrilá 
 
 
 
*O roteiro poderá ser alterado sem aviso prévio devido a imprevistos de viagem, tais como:  condições climáticas, atrasos decorrente 
de trãnsito em rodovias e tábua de maré* 
 


