EXPEDIÇÃO ILHA BELA
DIÁRIO DE VIAGEM

•

Sexta-feira – 15 de maio de 2009

Após poses para as fotos, saímos do Posto Flap, na Barra do Jucu, às 16h45min, em 4 viaturas: (em ordem
alfabética:) na Toyota Bandeirante: Alexsandro, Claudia, Rafael e Gustavo; no Troller: Alfred e Maria Luiza; em
outro Troller: Davison e Carolina; e no Javali: Hiran e Zilma. Partimos com destino a Campos, onde fomos guiados
pelo Hiran, até ele descobrir que estava perdido (ele foi o último a descobrir, nós percebemos logo). Mas foi até
proveitoso, acabamos conhecendo a cidade, que é bonita. Ficamos no Hotel Sonho Dourado.

•

Sábado – 16 de maio de 2009

Acordamos com a chegada do Troller do Magno, junto com a Elizana e a Yasmin. Agora somos 5 no comboio.
Partimos as 08h30min rumo ao sul. As 09h25min o comboio parou: o Javali estava perdendo óleo do motor (um
tanto na pista, outro tanto no pára-brisa do Davison), devido a um “defeito” na mangueira. Na verdade, acho que
ele queria passear de guincho (confortabilíssimo, segundo Zilma e Carol!). Aproveitamos para almoçar, e às
13h20min estávamos na estrada de novo. Aliás, as lubrificações de jipe também eram dadas gratuitamente pela
Toyota, aos colegas que ficavam logo atrás no comboio. Para atravessar o Rio de Janeiro, contamos com nosso
brilhante guia, Hiran, que ia nos apresentando os pontos turísticos onde passávamos. Fomos pernoitar em
Itacuruçá, na Pousada Kadosh, onde encerramos o dia as 23h00min.

•

Domingo – 17 de maio de 2009

As 09h30min já estávamos nos carros. Fomos conhecer as praias locais, que são lindas! A vila também é muito
aconchegante. Nossa próxima parada foi em Mangaratiba. As praias são lindas, e o visual é um colírio para a alma!
As fotos ficaram show! De lá conseguimos chegar a Angra, ainda para almoçar. Após a deliciosa refeição, nossa
sobremesa foi passear horas por um cenário paradisíaco. Passamos pela rodovia do Contorno, onde pudemos
contemplar todas as praias de Angra, até novamente pegar a Rio-Santos. À tardinha chegamos em Paraty, e
ficamos na charmosa Pousada Antígona.

•

Segunda-feira – 18 de maio de 2009

As lindas praias de Paraty nos aguardavam. Saímos para conhecer as do norte: do pontal, Jabaquara, Praia
Grande, a belíssima Prainha, São Gonçalo e Gonçalinho, esta última aproveitamos para um delicioso almoço na
areia da praia. Retornamos à tardinha para curtir também um passeio a pé pelas ruas de pedra do Centro histórico
de Paraty.

•

Terça-feira – 19 de maio de 2009

Saímos pela manhã, rumo à Ilhabela, mas antes fomos conhecer as praias de Paraty, ao sul: Paraty-mirim e as
lindíssimas praias Brava, do Cepilho e Trindade. Almoçamos por lá, depois seguimos na Rio-Santos até chegar
em São Sebastião, onde pegamos a balsa para Ilhabela. Ficamos no Hotel Fita Azul, na Vila, e, ainda à noite
saboreamos uma pizza no deck da piscina. Depois, um merecido descanso para todos.

•

Quarta-feira – 20 de maio de 2009

Revisão nos carros, repelente... Hoje é o dia D da nossa expedição: vamos fazer a tão esperada trilha de
Castelhanos. Segundo informações obtidas, passou uma patrol no trajeto, mas se aquilo era uma estrada
melhorada, imagine antes... Fizemos duas horas, tanto na ida, quanto na volta (detalhe: os jeeptours locais fazem
em uns 40 min). O percurso quase todo era no meio da mata, muita subida e descida, alguns trechos com pedras,
outros com lamas, alguns com muuuuita lama e barro, muita valeta, um riozinho para atravessar... A Toyota, sem
pneu adequado, precisou da ajuda do troller do Davison por duas vezes. O Troller do Alfred, coitado, furou o pneu
numa subida e cheia de lama! Usaram todos os macacos, chimpanzés e gorilas que acharam.

A trilha foi algo pra lá de espetacular!!! Grau 4, sem risco de exposição a acidente, mas exigindo todas as
habilidades dos motoristas, e também um relaxante muscular pra todos que estavam nos carros.
Resumido: perfeita!!!
À noite fomos dar uma volta na vila, mas o programa de todos foi dormir cedo!

•

Quinta-feira – 21 de maio de 2009

Após o café da manhã, fomos conhecer as praias da ilha. Primeiro as do norte: detalhe para a praia Pedra do Sino:
além de ser linda, com areia clara e coqueiros, ela possui enormes pedras que, quando tocadas com martelo,
retinem como um sino. Algo inusitado!!!
Seguimos até a praia de Jabaquara, e retornamos para as praias do sul. Almoçamos na praia do Curral. Agora foi a
hora do comboio se desmembrar: Alfred e Maria Luiza, Magno, Elizana e Yasmin prosseguiram para o sul do
Brasil. Alexsandro, Davison e Hiran, com suas famílias, iniciaram o retorno da expedição. Às 15h30min saímos de
Ilhabela, e pernoitamos em Ubatuba.

•

Sexta-feira – 22 de maio de 2009

Nossa intenção hoje era chegar à Região dos Lagos. No caminho, fizemos uma parada para conhecer a praia de
Itamambuca, em Ubatuba, muito bonita, praia de surf, estilo selvagem.
Já na boca da noite, fizemos uma parada depois de Niterói para resolver um problema de pane elétrica nas
lanternas traseiras da Toyota. Dali seguimos até chegar à conclusão que deveríamos dormir em Búzios. E foi uma
boa pedida! Ficamos na praia de Geribá.

•

Sábado – 23 de maio de 2009

Dia preguiçoso, alguns dormiram mais, as crianças, eufóricas, acordaram mais cedo pra pegar uma prainha.
Búzios é um lugar encantador, de praias lindas! Ficamos na praia até umas 15h00min. À noite fomos para a Vila,
andar nas ruas de pedra, com suas inúmeras lojas e bares exóticos.

•

Domingo – 24 de maio de 2009

Hoje é dia de retorno ao lar doce lar!!! Viemos subindo pela BR101 até Travessão, onde seguimos para São
Francisco de Itabapoana, e viemos pelo litoral ater Vila Velha.
Chegamos todos bem, um pouco cansados, mas maravilhados com tanta beleza que vimos, sentimos e vivemos
nessa expedição. “Tudo que é bom dura o tempo suficiente para ser inesquecível!”
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