
Avkoppling på Ilha Grande 
Tilläggsresa 4 dagar

Avsluta rundresan med extradagar på bilfria paradisön Ilha Grande. På denna gröna och ekovänliga ö kan ni koppla av på 
någon av öns alla stränder, njuta av det varma vattnet, snorkla med sköldpaddor samt skåda delfiner. Med ett rikt ekosys-
tem kan kapuciner, papegojor, kajmaner, fjärilar och fåglar observeras här. Ön är perfekt för att ge sig ut på en vandringstur 
i den tropiska regnskogen. En längre vandring kan ta er till ruinerna av det fängelse som en gång i tiden hade Brasiliens 
farligaste fångar. På grund av fängelset så var ön stängd under en hundraårsperiod, vilket är en bidragande orsak till att 
ön behållit sina genuina och autentiska små samhällen. På resan ingår en utflykt till Blue Lagoon eller den världsomtalade 
stranden Lopez Mendez. En perfekt avslutning för den som åker på rundresorna Viva Brasilien eller Sydamerikas Guldkorn.
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* Priset är preliminärt för resan 2020. Vänligen kontakta Thabela Trabel för mer information.
I priset ingår:
• Transfer Rio de Janeiro - Ilha Grande - Rio de Janeiro
• 2 nätter på Pousada Naturalia eller liknande
• Frukost samtliga dagar
• Utflykt till Blue Lagoon eller Lopes Mendes beach

I priset ingår ej: 
• Bagagehantering, dricks till lokala guider och chaufförer
• Utflykter bokade på plats
• Svensktalande reseledning

Vi förbehåller oss rätten att justera priset då ett mindre flygtillägg kan tillkomma beroende på platstillgång. Exakt pris fast-
ställs på biljetteringsdagen, cirka 30 dagar innan avresa.

Thabela Travel betalar en statlig resegaranti till kammarkollegiet, vilket innebär att våra resenärer aldrig kan bli strandsatta.
Vänligen ta del av Thabela Travels resevilkor innan du bokar resan.

Prisuppgifter
Avresa Hemkomst Antal dagar Del i dubbelrum Enkelrum

3 november 2019 6 november 2019 4 3 250 kr 3 950 kr 
1 december 2019 4 december 2019 4 3 250 kr 3 950 kr
7 februari 2020 10 februari 2020 4 3 450 kr* 4 250 kr*

29 februari 2020 03 mars 2020 4 3 450 kr* 4 450 kr*


