


Maria Panela

A Maria Panela é uma escuna gourmet, 
ancorada no Saco do Mamanguá

O transporte até a escuna é feito da marina 
ou porto em lancha a motor

Hóspedes são recebidos com drinks pelo 
chef, pelo comandante da frota e pela 
equipe própria de marinheiros

É possível realizar atividades no mar, 
utilizando caiaques, stand-up paddles e 
canoas dos pescadores locais

Há também a opção de fazer trilhas ou 
visitar o manguezal do Saco do Mamanguá

O almoço é preparado a bordo e servido em 
buffet ou a la carte

Há a opção de retorno ao porto ou de 
pernoitar em uma casa da Pousada no 
Saco do Mamanguá, com jantar e café da 
manhã inclusos
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Valores:
1 e 2 pessoas: R$ 2.600,00 por pessoa + 10% 
de taxa de serviço
3 e 4 pessoas: R$ 1.475,00 por pessoa + 10% 
de taxa de serviço
5 e 6 pessoas: R$ 1.100,00 por pessoa + 10% 
de taxa de serviço
7 e  8 pessoas: R$ 920,00 por pessoa + 10% 
de taxa de serviço
9 e 10 pessoas: R$ 800,00 por pessoa + 10% 
de taxa de serviço
11 e 12 pessoas: R$ 725,00 por pessoa + 
10% de taxa de serviço
 
Crianças até 5 anos de idade: cortesia



Troller de Alumínio - 50 pés

Capacidade máxima de 10 pessoas
Inclui água, refrigerante, sucos, frutas e 
bote de apoio - 26 pés
A embarcação pode sair tanto do porto 
quanto da marina e o traslado da Pousada 
não está incluído

Valores: R$ 6.000,00 + 10% de taxa de serviço
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Catamarã - 46 pés

Capacidade máxima de 11 pessoas
Duração máxima de 5h 
Inclui água, refrigerante, sucos, frutas e bote 
de apoio - 26 pés
A embarcação pode sair tanto do porto quanto 
da marina e o traslado da Pousada não está 
incluído

Valores: R$ 8.000,00 + 10% de taxa de serviço
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Wellcraft - 26 pés

Capacidade máxima de 8 pessoas 
Duração máxima de 5h
Inclui água, refrigerante, sucos, frutas e bote 
de apoio - 26 pés
A embarcação pode sair tanto do porto quanto 
da marina e o traslado da Pousada não está 
incluído

Valores: R$ 3.000,00 + 10% de taxa de serviço

7





Itermarine - aberto - 33 pés

Capacidade máxima de 7 pessoas 
Duração máxima de 5h
Inclui água, refrigerante, sucos, frutas e bote 
de apoio - 26 pés - não tem banheiro
A embarcação pode sair tanto do porto quanto 
da marina e o traslado da Pousada não está 
incluído

Valores: R$ 4.000,00 + 10% de taxa de serviço
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Casa Mamanguá

O Saco do Mamanguá, localizado no 
município de Paraty, sudeste do Estado do Rio 
de Janeiro, é o único fiorde tropical da costa 
brasileira. Uma entrada de mar de coloração 
esverdeada que se estende por 8km até se 
encerrar no mais bem preservado Mangezal 
da Baía da Ilha Grandeno

Charmosa casa totalmente integrada ao  Saco 
do Mamanguá

A casa é protegida pela natureza, com serviço 
24h da mesma qualidade da Pousada Literária 
– incluindo refeições

Opção de day use ou pernoite

Opção com apoio de passeios náuticos na   
frota da Pousada

Transfer por barco no momento de escolha   
do hóspede
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Valores: R$ 4.200,00 por diária + 10% de taxa 
de serviço





Picnic com Identificação 
de Pássaros

Paraty é a região com maior diversidade de 
pássaros no Brasil

Oferecemos a atividade de identificação de    
pássaros com café da manhã em formato 
de picnic na Mata Atlântica, em uma das 
montanhas da Fazenda Bananal - a apenas 
10 minutos de carro da Pousada

Após o picnic, visitantes são levados pelo   
ornitólogo da Fazenda por um passeio pela 
mata

Nessa atividade, é possível acompanhar o   
processo de identificação de cada espécie 
para feitos de pesquisa e monitoramento da 
fauna da Mata Atlântica. Ao final as aves são 
catalogadas e devolvidas para a Natureza

A experiência reconhecida internacionalmente 
é diferenciada no contato direto com a 
Natureza – para crianças e adultos
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Picnic com Identificação 
de Pássaros

Valores:
1 ou 2 pessoas - R$ 900,00 por pessoa
3 ou 4 pessoas -  R$ 525,00 por pessoa
5 ou 6 pessoas - R$ 400,00 por pessoa
7 ou 8 pessoas - R$ 340,00 por pessoa
9 ou 10 - R$ 300,00 por pessoa
11 ou acima de 12 - R$ 275,00 por pessoa
+ 10% de taxa de serviço
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