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 Pousada Villa Harmonia | Pousada da Condessa |   Pousada Porto imperial   
Pousada Vila do porto  |  Pousada Vilas de Paraty  |   Pousada Paisagem  |   Pousada Marquesa 



Pousada Vila Harmonia 

 
 

A Pousada Villa Harmonia foi planejada, construída e organizada, sempre buscando oferecer a melhor experiência 
aos hóspedes. O nome escolhido não foi por acaso: tranquilidade, relaxamento e bom astral são valores importantes 
nesta pousada. 
 
Sua área construída é de 1.100 m2, numa área de quase 2.000 m2, oferecendo a paz e o sossego procurados pelos 
clientes. Os ambientes amplos, claros e confortáveis permitem que os hóspedes fiquem à vontade para ler, descansar 
e bater um papo gostoso. 

Possui 27 apartamentos amplos, aconchegantes e todos equipados com: Ar condicionado / Ventilador de teto  Cama 
de casal queen sizeFrigobar TV LCD / LED com Tv a cabo.Telefone – Ramal telefônico no apartamento.Cofre WIFI, 
Aquecimento a gás. 
 
Um grande destaque é o  jardim interno com fonte e peixinhos! Seus  jardins e gramados, sempre bem cuidados, 
recebem diariamente visitas de passarinhos coloridos que alegram e encantam. A piscina e a churrasqueira são um 
convite ao completo relax. Todas as acomodações são muito confortáveis e bem equipadas e o café da manhã, 
servido em salão com vista para o jardim, é o grande momento do dia. O buffet self service tem grande variedade de 
bolos, pães, sucos, frutas, queijos e frios. 

TARIFÁRIO: 

APTO SUPERIOR FRENTE 
RUA DUPLO 

 ATÉ 02 PESSOAS  
 R$                          

234,00  

APTO SUPERIOR FRENTE 
RUA TRIPLO 

 ATÉ 03 PESSOAS  
 R$                          

329,00  

APTO TÉRREO FRENTE 
JARDIM TRIPLO 

 ATÉ 03 PESSOAS  
 R$                          

403,00  

APTO TÉRREO FRENTE 
JARDIM TRIPLO 

 ATÉ 03 PESSOAS  
 R$                          

431,00  



Pousada da Condessa 

 
 

A Pousada da Condessa com está muito perto do Centro Histórico. Seus 46 apartamentos estão instalados em uma 
área de 10 mil metros quadrados, com mais de 3 mil metros de jardins exuberantes.  
 
Com excelente infraestrutura dispõe de estacionamento próprio no local, piscina com raia semi olímpica, sauna a 
vapor, academia completa, centro de massoterapia, salas de tv, jogos e leitura e restaurante. 

TARIFÁRIO: 

Todas as acomodações possuem: varanda, TV  com SKY, frigobar, ar condicionado, telefone e aquecimento central. 

APTO SUPERIOR  ATÉ 02 PESSOAS   R$                          333,00  

APTO ESTÚDIO  ATÉ 02 PESSOAS   R$                          333,00  



Pousada Porto Imperial 

A Pousada Porto Imperial , localizado dentro do Centro Histórico é finamente decorada no estilo colonial, possui 
ambiente acolhedor refletindo a riqueza e história da cidade. O casarão que possui o charme do tempo colonial com o 
conforto da atualidade. 
 
Lazer e Serviços: sala de estar e bar com ar condicionado e som ambiente, sala com 02 computadores com acesso à 
internet gratuito, jardim interno, piscina com jacuzzi aquecida, sauna a vapor, sala de massagem, estacionamento 
com serviço de manobrista, recepção com atendimento 24 horas e gerador. 
 
 

TARIFÁRIO: 

Todas as acomodações possuem: ar condicionado Split, frigobar, TV 32 ", SKY, telefone, cofre eletrônico e secador de 
cabelo. São 43 suítes  4 categorias. Aliando conforto e modernidade, a Pousada faz uma justa e linda homenagem as 
celebridades artísticas femininas (reais e da ficção) da Cultura Brasileira. Você poderá ficar se hospedar no Elis Regina, 
Carmem Miranda, Dina Sfat, Iracema, Leila Diniz, D. Benta, dentre outras personalidades. 

01 SUÍTE FAMILIAR QUÁDRUPLA  ATÉ 04 PESSOAS   R$                          696,00  

01 SUÍTE PORTO IMPERIAL  ATÉ 02 PESSOAS   R$                          810,00  



Pousada Vila do Porto 

Mantendo a essência histórica de Paraty, a  Pousada Vila do Porto  tem sua arquitetura colonial conservada, que 
cerca o ambiente por riquezas culturais tornando nosso espaço aconchegante e acolhedor, fazendo do cliente parte 
da história!  
 
Localizada há 40 metros no Centro Histórico de Paraty, no Pontal, com excelente acesso para os principais eventos 
culturais e passeios em geral. Para conforto e comodidade dos hóspedes, a pousada oferece um estacionamento 
interno durante sua estadia na cidade. A pousada fica á 50m da Igreja Matriz e do Centro Histórico. 

TARIFÁRIO: 

Todas as acomodações possuem: ar condicionado Split, frigobar, ventilador de teto, banheiro privativo, TV a cabo e 
Wi-fi.  Além de um café da manhã delicioso e com muita variedade, a pousada oferece um chá da tarde com bolo e 
bolachas, ambos incluídos no valor da diária.   

APTO COLONIAL ATÉ 02 PESSOAS 
 R$                          

245,00  

APTO COLONIAL ATÉ 03 PESSOAS 
 R$                          

330,00  

APTO COLONIAL ATÉ 04 PESSOAS 
 R$                          

380,00  

APTO STANDARD ATÉ 02 PESSOAS 
 R$                          

245,00  

APTO STANDARD ATÉ 03 PESSOAS 
 R$                          

330,00  

APTO STANDARD ATÉ 04 PESSOAS 
 R$                          

380,00  



Pousada Vilas de Paraty 

Localizada no Bairro Caborê, às margens do rio Perequê Açu, a Pousada Vilas de Paraty possui vista panorâmica para 
as montanhas e está apenas a 600 metros do Centro Histórico.   
 
São 10 mil m² de jardins, piscina adulto e infantil, sala de hidromassagem, sauna, fitness, playground, casinha de 
bonecas, quadra de vôlei de areia, sala de jogos, salão de leitura, sala de TV com TV 29" e SKY, sala de internet, acesso 
à internet Wi-Fi na área social, cozinha para as mamães com bebês, restaurante e chopperia com fabricação própria 
de Chopp artesanal e estacionamento interno. 

TARIFÁRIO: 

Todas as acomodações possuem: banheiro privativo, TV, ar condicionado, frigobar, telefone, ventilador de teto, 
cofre, secador de cabelo e estão equipadas com cama padrão hoteleiro de luxo, tipo box spring (colchão de molas). O 
enxoval é de roupas brancas, em algodão. 

APTO COM VARANDA 
ATÉ 01 PESSOA  R$      255,00  

ATÉ 02 PESSOAS  R$      284,00  

APTO STD 

ATÉ 01 PESSOA R$      220,00  

ATÉ 02 PESSOAS R$      244,00  



Pousada Paisagem 

A Pousada Paisagem fica localizada no bairro Caborê, possui muito charme e conforto, aliados ao excelente 
atendimento. Comece o seu dia desfrutando de um delicioso café da manhã! 
 
Oferece um amplo espaço de lazer, com piscina ladeada por um aconchegante jardim tropical, salão de jogos e sauna. 
 
A Pousada dispõe ainda de sala de estar, sala de TV, sala de leitura, bar, gazebo, estacionamento interno, e WI-FI 
gratuito nas áreas comuns. 

TARIFÁRIO: 

A Pousada Paisagem oferece aos seus hóspedes 22 suítes, todas equipadas com: Camas Queen Size com colchão de 
mola revestido de pillow top,  travesseiros de pluma, ar condicionado split, TV de LCD com TV a cabo Sky, frigobar, 
banheiro privativo, telefone, cofre e secador de cabelos. 

APTO STD CASAL  ATÉ 02 PESSOAS   R$                          275,00  

APTO STD PLUS  ATÉ 02 PESSOAS   R$                          297,00  

APTO DELUXE VARANDA  ATÉ 02 PESSOAS   R$                          330,00  



Pousada da Marquesa 

A Pousada da Marquesa, localizada no coração da histórica Paraty, possui um conjunto único de construções dos 
séculos XVIII e XIX, dispostas em torno do maior jardim privativo da cidade. Árvores igualmente centenárias 
emprestam sombra às espreguiçadeiras do gazebo ou do pavilhão onde é servido o café da manhã. 
 
O hóspede que desejar desfrutar do sol terá na piscina o ambiente ideal – ao lado dela há também um bar e uma 
colhedora sala de estar aberta para o jardim. 

TARIFÁRIO: 

Como a pousada foi instalada num antigo casarão antes unicamente familiar, ela ainda conserva características de um 
tempo que já parece perdido.  
 
Todas as acomodações possuem: decoração colonial individual, ar condicionado, frigobar, telefone, TV  e cofre. 

APTO CASAL  ATÉ 02 PESSOAS   R$                          437,00  



Serviço de Transfer 

A PARATY TOURS realiza serviço de TRANSFER REGULAR compartilhado, realizado em vans e micro ônibus. 
São diversos LOCAIS DE EMBARQUE e diversos HORÁRIOS DE SAÍDA 

 
E temos também a comodidade de TRANSFERS PRIVATIVOS, onde você escolhe o local de saída e o horário ideal, 

realizado em carros executivos de alto padrão, exclusivo para você! (CONSULTE) 

RIO X PARATY  |  SÃO PAULO X PARATY  |  PARATY X RIO  |  PARATY X SÃO PAULO 

RIO DE JANEIRO X PARATY R$ 220,00 POR PESSOA (ida) 

LOCAL DE EMBARQUE – Pick up HORÁRIOS 

ZONA SUL  
| Hotéis em Copacabana, Ipanema e Leblon 

08h30 | 11h00 | 12h30 | 17h00 

AEROPORTO GALEÃO - GIG 
| Recepcionista no portão de desembarque do seu voo 

 
Todos os voos das 08:00h às 21:00h 

AEROPORTO SANTOS DUMONT - SDU 
| Recepcionista no portão de desembarque do seu voo 

 
Todos os voos das 08:00h às 21:00h 

BARRA DA TIJUCA 
| Hotéis da Barra da Tijuca 

11h30 

PARATY X RIO DE JANEIRO R$ 220,00 POR PESSOA (volta) 

LOCAL DE EMBARQUE – Pick up HORÁRIOS 

Pousadas de PARATY 08h30 |  12h30 

SÃO PAULO X PARATY R$ 250,00 POR PESSOA (ida) 

LOCAL DE EMBARQUE – Pick up HORÁRIOS 

Hotel Blue Tree Paulista (R. Peixoto Gomide) 08h30 |  14h30 

Aeroporto Internacional de Guarulhos (GIG) 09h30 |  15h30 

 PARATY X SÃO PAULO R$ 250,00 POR PESSOA (volta) 

LOCAL DE EMBARQUE – Pick up HORÁRIOS 

Pousadas de Paraty  13h30 



Passeios Diários 

A PARATY TOURS realiza PASSEIOS COM DIVERSOS ROTEIROS E SAÍDAS DIÁRIAS. 
 

• ESCUNA por ilha e praias 
• JEEP TOUR 4x4 cachoeiras e alambiques de cachaça artesanal 
• TRINDADE praias, trilha e piscina natural 
• NETUNO EXPEDITION um passeio pela região do Saco do Mamanguá 
• CITY TOUR conheça a história da cidade 
 

E muitos outros (Bike Tour, Mergulho, Cavalgada, Lancha Privativa, etc.) 
 
 

Consulte-nos para maiores informações de roteiros e valores 

OPCIONAIS 

 

Whatsapp (24) 99974-2734 |  Telefones (24) 3317-1327 / 3371-2651 

 

reservas@paratytours.com.br     |   www.paratytours.com.br 

 

Avenida Roberto Silveira, 479 – Centro – Paraty / RJ 

 


