
GRUPO
ALCATRAZES &
ILHA DE BÚZIOS
 



Embarque e desembarque diretamente através de base de operações

Vestiários com ducha quente

Local para lavagem de equipamentos

Área de lazer com piscina e churrasqueira

Hospedagem exclusiva para mergulhadores, alunos e acompanhantes.

Estrategicamente localizada no continente evitando assim o

inconveniente das filas na travessia da balsa, é um imóvel pé-na-areia

situado na praia de São Francisco em São Sebastião-SP e possui a infra-

estrutura necessária para atender com exclusividade e conforto as

necessidades dos hóspedes, tudo em um só local. Algumas facilidades

para dar um diferencial ao seu mergulho:

GRUPO  ALCATRAZES  & I L HA  DE  BÚZ IOS

POUSADA  UN IVERSO  MAR INHO



GRUPO  ALCATRAZES  & I L HA  DE  BÚZ IOS

ALCATRAZES

São dez pontos de mergulho que podem receber, no máximo, 20 mergulhadores

em cada âncora, acompanhados de um condutor profissional.

A vegetação é caracterizada por áreas de mata atlântica e campos rupestres. O local

é também o principal local de abrigo, alimentação e descanso de tartarugas

marinhas da costa de São Paulo. Em suas águas também são encontradas cerca de

260 espécies de peixes. Há, também, a presença marcante de baleias e golfinhos.

Tempo de navegação: 3h30 (7h15 às 19h00)
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I L HA  DE  BÚZ IOS

A Ilha dos Búzios é a segunda maior ilha de Ilhabela, depois da Ilha de São

Sebastião – como é chamada a ilha principal do município. Está a

aproximadamente 15km da face Leste, voltada para o mar aberto, e abriga uma

comunidade caiçara com cerca de 180 pessoas que vivem de atividades como

pesca e artesanato.

Durante o mergulho, é possível apreciar a vida marinha exuberante, com

tartarugas, raias e uma grande variedade de peixes.

Tempo de navegação: 2h30 (8h00 às 16h30)



MERGULHADOR (DPL/TPL) R$ 1.398/ R$ 1.365

02 noites de acomodação na 

Ar Condicionado 

Internet WiFi áreas públicas

CAFÉ da manhã. 

2 mergulhos em Alcatrazes*

2 mergulhos na Ilha de Búzios*

Acompanhamento mergulhos Staff Jornada Sub 

aluguel equipamentos

refeições não descritas acima

transporte até São Sebastião

Pousada Universo Marinho

Lanche reforçado à bordo incluindo: água, suco,
refrigerante, frutas, sanduíche natural, cachorro
quente, torta salgada, bolo, bolachas. No retorno,
após sairmos dos limites da Unidade de
Conservaçao -churrasco.

Lanche reforçado à bordo incluindo:  Água, suco,
refrigerante, frutas, sanduíche natural, cachorro
quente,  torta salgada, bolo, bolachas.

 

*Poderão ocorrer cancelamentos e/ou mudança de

destino devido a condições de mar

e/ou meteorológicas.

 

Não inclui:

GRUPO  ALCATRAZES  & I L HA  DE  BÚZ IOS

NÃO MERGULHADOR

PASSEIO ALCATRAZES

R$ 350/ R$ 310
R$ 350
R$ 130PASSEIO BÚZIOS

Crianças 5-10 anos

PASSEIO ALCATRAZES

R$ 140
R$ 300
R$ 100PASSEIO BÚZIOS

*Crianças até 5 anos - free (apenas 1 por apto - segundo
no mesmo apto R$ 70,00) - não pode embarcar
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POUCAS VAGAS

Reserve
até
20/01

Após 20/01  vaga sujeita à confirmação


