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Paraty – Rio de Janeiro - Brasil  

 

 

 

 
Natureza, cultura e sofisticação, um ambiente 
relaxante de luxo cercado pela exuberância da 
Mata Atlântica. 
 
A partir de  
R$ 1.819,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais 
No coração do centro histórico de Paraty, a 
Pousada Literária reúne a cultura colonial da 
cidade com as experiências de sustentabilidade da 
Fazenda Bananal, a 10 minutos da pousada. Um 
ambiente relaxante de luxo cercado pela 
exuberância da Mata Atlântica. 
 

Destaques: 
 

 Livro Aves de Paraty ou kit de Produtos da 
Fazenda Bananal 
(geleia, chips) - Exclusividade Just Tur; 

 Localizada a apenas 10 minutos da 
Fazenda Bananal; 

 Café da Manhã a Qualquer Hora; 

 Explorar os mistérios do único fiorde 
tropical localizado no Saco do Mamanguá; 

 Produtos frescos recebidos diariamente da 
horta da Fazenda Bananal; 

 Restaurante com conceito Farm-to-Table; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  ROTEIRO 

 

1° dia - Pousada Literária de Paraty 
Chegada por conta própria ao hotel e check-in. 
 
O hotel: 
A Pousada  Literária ocupa um casario colonial totalmente restaurado no centro histórico de Paraty. Nossa 
preocupação em conservar a história nacional é tão grande quanto o nosso envolvimento com a cultura: somos 
a pousada oficial da Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP) desde 2012! 
 
Os hóspedes também aproveitam a Fazenda Bananal (a apenas 10 minutos de carro da pousada), a Livraria das 
Marés (considerada a mais completa de Paraty, com o melhor da literatura brasileira e internacional) e o 
Quintal das Letras (restaurante “Farm-to-Table” aberto com acesso privado para hóspedes). 
 
E, claro, o mar é um dos muitos encantos da cidade. Explorar a orla a bordo dos barcos ou da escuna Maria 
Panela é uma experiência única e inesquecível! 
 
2° dia - Pousada Literária de Paraty 
Café da manhã no hotel, que pode ser servido a qualquer hora. 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
A região: 
Em 2019, A Unesco reconheceu Paraty como patrimônio histórico da humanidade. É uma cidade pitoresca de 
35 mil habitantes, traçada por ruelas que seguem com as características de quando foram construídas no século 
XVI. 
Naquela época, Paraty era um importante porto de escoamento de ouro e café. Porém, com a criação de rotas 
alternativas, a cidade ficou isolada e viveu quase um século de estagnação. Esse isolamento garantiu a 
preservação de seus patrimônios naturais e culturais. 
 
Mas foi bem depois, na década de 1970, com a construção da rodovia Rio-Santos, que Paraty voltou à cena. 
Desde então, o município passou a viver um período de intenso desenvolvimento turístico, econômico e 
cultural. 
 
O Centro Histórico de Paraty 
Como estamos no centro histórico, as principais atrações da cidade são de fácil acesso a pé: igrejas, praças 
bucólicas, ruas com calçamento “pé de moleque” (com o trânsito de automóveis impedido) e os alambiques 
para a fabricação de cachaça. 
Relaxe! Deixe o seu carro em nosso estacionamento e só utilize quando for retornar para a sua casa! 
 
O mar, a montanha e a Mata Atlântica 
Paraty também é famosa pelas opções de ecoturismo. Aqui, o encontro do verde exuberante da mata com o 
azul cristalino do mar cria santuários encantadores. 
 
Há ainda a Fazenda Bananal! Construída no período Brasil-colônia, foi totalmente restaurada e redirecionada 
para ser um projeto de educação ambiental sustentável. Ela é vinculada à Pousada Literária e conta com 
diversas atividades, além de ser sede de um restaurante agroecológico. 
 
3° dia - Pousada Literária de Paraty 
Café da manhã no hotel, que pode ser servido a qualquer hora.  
Dia livre para atividades pessoais. 
 



Experiências: 
Na pousada: 
Aula de Gastronomia Caiçara - inclui ingredientes , 2 horas de duração , 1 prato entrada e 1 prato sobremesa , 
máximo 5 pessoas. 
A partir de R$ 415,00 por pessoa 
 
Yoga nos Jardins da Pousada 
A partir de R$ 296,00 por pessoa/hora 
 
Terra e Mar 
Passeie pelas praias e ilhas da região. Explore os mistérios do único fiorde tropical no Saco do Mamanguá e 
almoce em nossa escuna gourmet, Maria Panela, com o nosso chef a bordo durante toda a atividade. 
 
Tour Marítimo 
Quem conhece Paraty sabe que o mar é uma parte essencial da experiência. Além de recomendar barcos de 
pescadores, também oferecemos a opção para nossos hóspedes de contratarem nossas lanchas. Preparamos 
lanches e levamos a bordo com nossa equipe bilíngue.  
Duração de 5 horas 
 
* Consultar valores. 
 
4° dia - Pousada Literária de Paraty 
Café da manhã e check-out no hotel. 

 

  INCLUI 

 

3 noites de hospedagem em Paraty na Pousada Literária incluso café da manhã; 

Suco de frutas nativas todas as tardes; 

Kit de Brasilidade com mochila e necessárie de linhão. 

Tarifa não inclui: 
Traslados; 
Antecipação no horário de chegada (early check-in); 
Prorrogação no horário de saída (late check-out); 
Passeios opcionais; 
Bebidas durante as refeições incluídas e outras refeições não mencionadas; 
Taxas de entrada e serviço de guia durante o tempo livre; 
Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, gorjetas; 
Aéreos não mencionados como inclusos; 
Aéreos internacionais de chegada / saída; 
Suplemento para os dias de festivais nacionais (se houver); 
Vistos; 
Gorjetas, maleteiros e despesas pessoais; 
Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 
Tudo o que não mencionado em “Pacote inclui”. 

 
 
 



 
 
 

VALORES & CONDIÇÕES 
 

  Pousada 

Duplo* 

BRL 1.819,00 

*Preços por pessoa 

  

Paraty - Pousada Literária de Paraty (Apartamento) 
 

 

  Pousada 

Duplo* 

BRL 2.231,00 

*Preços por pessoa 

  

Paraty - Pousada Literária de Paraty (Suíte)  
 

 

  Pousada 

Duplo* 

BRL 2.673,00 

*Preços por pessoa 

  

Paraty - Pousada Literária de Paraty (Master)  
 

 

  Pousada 



Duplo* 

BRL 4.074,00 

*Preços por pessoa 

  

Paraty - Pousada Literária de Paraty (Paraty)  
 

 

  Pousada 

Duplo* 

BRL 4.683,00 

*Preços por pessoa 

  

Paraty - Pousada Literária de Paraty (Casa Aurora)  
 

 

  Pousada 

Duplo* 

BRL 3.465,00 

*Preços por pessoa 

  

Paraty - Pousada Literária de Paraty (Villa Paraty Mirim e Villa Trindade)  
 

 

  Pousada 

Duplo* 

BRL 6.435,00 

*Preços por pessoa 



  

Paraty - Pousada Literária de Paraty (Villa Mamanguá)  

 

CONDIÇÕES:  

Validade: 22/12/2021, exceto feriados e Flip; 

Check-in: 14h 

Check-out: 12h  

Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Permitido até 20 dias antes da data do check-in. Em caso de 

reembolso a Just Tur poderá cobrar até 20% de taxa. 

 

Notas importantes:  

Adicionar taxa de 10% de serviços; 

Adicionar 30% do valor do apto duplo para terceira pessoa acima de 6 anos de idade. 

 

Descrição dos quartos: 

Apartamento: 

Os Apartamentos são equipados com cama king size, TV LCD com canais Sky, DVD, ar-condicionado, 

cofre, internet wireless, além de frigobar que pode ser customizado pelo hóspede. Oferecem também 

toalhas e roupões de algodão de alta qualidade e amenities Natura, além de lençóis 600 fios para o seu 

bem estar. 

Comodidades: Vista da cidade Ar-condicionado TV com canais por cabo Area de estar Cofre Frigobar 

Banheiro Secador de cabelo Amenites Natura 

Suíte 

As Suítes são espaçosas, e equipadas com cama king size, TV LCD com canais Sky, DVD, ar-condicionado, 

cofre, internet wireless, além de frigobar que pode ser customizado pelo hóspede. 

Oferecem também toalhas e roupões de algodão de alta qualidade e amenities Natura, além de lençóis 

600 fios para o seu bem estar. Pode acomodar 2 camas adicionais no quarto do casal. 

Comodidades: Vista da cidade Ar-condicionado TV com canais por cabo Area de estar Cofre Frigobar 

Banheiro Secador de cabelo Amenites Natura 

Suíte Master 

As Suítes Master são espaçosas, com dois ambientes e hidromassagem interna, e são equipadas com 

cama king size, TV LCD com canais Sky, DVD, ar-condicionado, cofre, internet wireless, além de frigobar 

que pode ser customizado pelo hóspede. 

Oferecem também toalhas e roupões de algodão de alta qualidade e amenities Natura, além de lençóis 

600 fios para o seu bem estar. Pode acomodar 3 camas adicionais no quarto do casal. 

Comodidades: Vista da cidade Ar-condicionado TV com canais por cabo Area de estar Cofre Frigobar 

Banheiro Secador de cabelo Amenites Natura 

Villa Trindade 

Nossa Villa Trindade é uma casa com acesso direto à Pousada. Dois pisos, sala de estar e jantar, cozinha 

e 1 suíte - todos os serviços de governança, gastronomia e lazer da Pousada - acomoda 

confortavelmente 02 pessoas. 

Villa Paraty Mirim 

https://myreservations.omnibees.com/ToolTips/PopupRoom.aspx?q=7079&roomID=45707&rnd=637509903287240727&iframe=true&width=1020&height=600&sid=7d080eb4-a516-4025-b4c2-e354649c5238


Nossa Villa Paraty Mirim é uma casa com acesso direto à Pousada. Dois pisos, sala de estar e jantar, 

cozinha e 1 suíte - todos os serviços de governança, gastronomia e lazer da Pousada - acomoda 

confortavelmente 02 pessoas 

Suite Paraty 

A Suíte Paraty é a única de sua categoria com 180 metros quadrados, a maior da Pousada Literária. 

São dois andares, com ambientes de sala e quarto. Na sala ampla, sofás confortáveis com mesa de 

centro de madeira maciça, poltronas Mole, uma imponente estante de livros, lareira, TV de 62 

polegadas e uma mesa de jantar com cadeiras de madeira compõem o ambiente. 

 

No quarto, a decoração em palha e a lareira são responsáveis pelo clima de aconchego. Colchas em 

linho italiano de Lisa Corti e a mistura de estilos do painel sobre a cama, um artesanato de Monica 

Carvalho, harmonizam perfeitamente com as mesas de cabeceira e a estante, dando o toque final e 

proporcionando um ambiente de leitura e repouso. 

Pode acomodar 2 camas adicionais no quarto do casal, com acréscimo de 30% ao valor da diária por 

cama extra. 

Comodidades: Vista da cidade Ar-condicionado TV com canais por cabo Area de estar Cofre Frigobar 

Banheiro Secador de cabelo Amenites Natura. 

Villa Aurora 

Casa com acesso direto à Pousada. Dois pisos, sala de estar, sala de jantar, jardim de inverno, cozinha, 

lavabo, duas suítes, uma para casal e outra com camas de solteiro - todos os serviços de governança, 

gastronomia e lazer da Pousada. 

Villa Mamanguá 

No mar, temos uma opção de hospedagem, no Mamanguá - casa com acesso privativo pelo mar, uma 

suíte para casal, um quarto para duas camas de solteiro, banheiro, sala de estar e cozinha americana, 

varanda, praia privativa, apoio 24 hs, gerador, vista mar, decoração primorosa – não tem wifi. Essa Villa 

acomoda máximo 1 casal e 2 solteiros - inclui o transporte de barco do porto de Paraty para a casa no 

check-in e no check-out. 

O Saco do Mamanguá possui alguns restaurantes simples caiçaras com peixe super fresco e preparado 

na hora. Caso, entretanto, os hóspedes da Villa do Mamanguá queiram o serviço de gastronomia da 

Pousada, oferecemos esse serviço com cardápio especial produzido pelo chef Bertrand Materne e 

servido pelo staff da casa. 
 

 

 

  FORMAS DE PAGAMENTO 

 

Para pagamento à vista: 
Após a confirmação, mediante depósito e envio de comprovante bancário 
A emissão somente será efetuada após a liquidação 
 
Entrada 25% + saldo em até 05 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX,ELO)* Não aceitamos outros cartões 
 
Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação de reservas. São, 
portanto sujeitos à alteração sem aviso prévio. 



 
 

  INFORMAÇÕES 

 

 

 


