
Tilläggsresa Ilha Grande 
Spendera några avslappnande dagar på bilfria paradisön Ilha Grande. På den 
gröna och ekovänliga ön kan ni koppla av på någon av stränderna, snorkla med 
sköldpaddor, skåda delfiner eller följa med på fantastiska vandringar i regnskogen 
som visar en mångfald av fjärilar, fåglar, apor, blommor och andra exotiska växter.

Dag 1 - 2    Ilha Grande   
Tilläggsresan startar med transfer i gemensam buss från ert hotell i Rio, 13 mil söderut, 
för att sedan med båt färdas till Ilha Grande där ni möts av boendets representant. 
Bilfria ön Ilha Grande är en av de mest orörda av Brasiliens regnskogar. Med ett rikt 
ekosystem kan kapuciner, papegojor, kajmaner, fjärilar och fåglar skådas här. I det klara 
vattnet lockar snorkling och marint liv. 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.
Hotell: Pousada Naturalia eller Pousada Caicara
Måltider: Frukost

Dag 3 Hemresa   
Det är dags att lämna Brasilien för denna gång. Efter en lugn förmiddag och väl-
smakande lunch på ön åker ni tillbaka till fastlandet med båt, upphämtning 14:00. 
Därefter får ni transfer till flygplatsen för att påbörja vår resa hem till Skandinavien. 
Att väskan är lite tyngre än när ni ankom har med störst sannolikhet att göra med alla 
minnen ni har packat med er.
Måltider: Frukost

Prisuppgifter

Avresa varje vecka beroende på tillgänglighet. Vänligen kontakta Thabela Travel för mer 
information.

I priset ingår:
• Transporter, inträden, måltider enligt resebeskrivningen
• 2 nätter på 4* hotell
• Engelsktalande Guide
• Utflykt till Blue Lagoon eller Lopes Mendes beach

I priset ingår ej: 
• Flyg, flygskatter och eventuella visumavgifter
• Utflykter bokade på plats
• Dricks
• Dryck

Ett flygtillägg kan tillkomma beroende på var original-resan slutar/ börjar, vänligen kontak-
ta Thabela Travel för mer information.

Observera att inga bokningar är gjorda i nuläget, tillgänglighet kan därför inte garanteras.

Priset är baserat på minst två betalande resenärer med en engelsktalande guide och kan komma 
att samköras med andra internationella resenärer.
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