
INFORMAçOES UTEIS
Estamos distante a 9,5 milhas do continente, o translado é feito somente de 
barco ou lancha.
 Ao escolher nossa Pousada para seu lazer, tenha em mente que o turismo 
oferecido nesta região é um turismo de descanso e contemplação, turismo 
para quem gosta de praia, mergulho para observação das criaturas marinhas, 
passeios de barco, caminhadas. 
E não possui o stress de uma cidade (Bancos, Caixas eletrônicos e farmácias 
por exemplo). À noite, em consonância com as condições naturais e o estilo 
de vida da comunidade, somos convidados pelo próprio ambiente a nos 
recolher e acordar mais cedo.
A Ilha Grande é uma reserva ecológica, sendo assim todos os moradores e 
visitantes tem que preservar, devemos seguir as orientações dos guias e 
barqueiros para melhor otimizar nossos passeios.

- Não esquecer: repelente, protetor solar, sandálias e tenis, óculos escuro, 
boné, câmera fotográfica, dinheiro para bebidas e petiscos nas paradas e 
credencial de mergulho   ( para mergulhadores autônomos).
 
- A rede elétrica em toda a Ilha é de 110 V.
 
- Não existe condução regular para praia de Matariz, tente chegar em Angra 
como pelo menos meia hora antes para guardar o carro e por as malas na 
embarcação.
 
- O carro fica em Angra dos Reis, pergunte na Pousada telefone de 
estacionamento para deixar o carro, este serviço não é da Pousada e 
funciona no modo " leva e traz" o estacionamento busca seu carro no cais e 
devolve quando voce retornar da Ilha.

- Na Ilha Grande não existe banco e são poucas  as praias no passeio que 
aceitam cartão de crédito, algumas no lugar do dinheiro aceitam cheque.
 
- Só na Vila do Abrão existe farmácia, portanto não esqueça dos remédios 
principalmente para enjoo.

Bar e Restaurante 
A Pousada conta com um otimo bar e restaurante coberto frente o jardim, 
onde serve-se almoço a buffet, com valor de R$45,00 por pessoa e jantar 
incluido no valor da diaria
Preços podem variar sem aviso previo, especialmente no caso de reservas 
efetuadas com muita antecedencia. 


