
Luxury
weekend
Ilha da Piedade - Angra dos Reis



 Entre no mundo de viagens de luxo customizadas, 
para viver momentos maravilhosos e absolutamente 
inesquecíveis. 
 Visando oferecer uma viagem inesquecível, dis-
ponibilizamos um dos locais mais conceituados e 
luxuosos de Angra dos Reis, a Ilha da Piedade. 
 Helicoptero, lancha de luxo, champanhe, gas-
tronomia de alto nível, nada é demais para lhe en-
cantar e satisfazer todos os seus desejos.

Ilha da Piedade
paraíso com praias de águas cristalinas

ilha da 
piedade

Ilha Grande

angra 
dos reis



Bem vindo à Ilha da Piedade
 A Ilha da Piedade possui uma Casa de Praia com varanda, 
salas de estar e jantar, cozinha e banheiro.

  A casa de hóspedes tem varanda, quatro suítes, todas com 
ar condicionado, sendo que três possuem camas de casal e o 
quarta duas camas de solteiro que podem ser conguradas 
como cama de casal. Seis bangalôs com ar condicionado, 
cofre e frigobar, cada um acomodando duas pessoas, com-
pletam as opções de acomodação.

 Com três praias privadas, o hóspede ainda desfruta de 
sauna a vapor, churrasqueira ao lado da praia, quadra de 
tênis, campo de futebol, heliponto, um maravilhoso deck e 
rede WiFi.

  No topo da Ilha há um grande Pavilhão rodeado por uma 
espaçosa varanda. Possui piano, bar, sala de jogos com 
bilhar, TV, DVD, aparelho de som, salas de estar e jantar, 
banheiros e cozinha. De lá tem-se uma visão de toda a baía 
e das ilhas vizinhas.

  A Ilha da Piedade tem funcionários permanentes, inclu-
sive um Chef Gourmet. A eletricidade vem do continente e 
há um gerador de reserva. A água é cristalina e pura, vem de 
uma nascente privada no alto da colina.



Obs: Observação: A suíte master não está incluida 
no pacote de 4 apartamentos e 6 bangalôs. 
Pode ser alugada somente sob consulta. 

Acomodaçoes





Praia da Piedade

Angra dos Reis - RJ

Ilha das Botinas

Praia do Dentista



Ilhas de Cataguás

Lagoa Azul

Lagoa Verde



www.sambaipanema.com.br
(21) 2523 2888


