
 
 

BÚZIOS/RJ, ARRAIAL DO CABO/RJ E CABO FRIO/RJ 
FERIADO PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA  

12 A 15/11/2021 
 

A antiga vila de pescadores entrou na rota do jet set internacional depois de uma visita da atriz Brigitte Bardot, nos anos 60. Hoje, 

o balneário é um dos destinos mais charmosos do país. Búzios tem sua origem em uma pequena aldeia que no passado foi povoada 

por índios, portugueses e piratas franceses. A aldeia também foi ponto de tráfico de escravos negreiros. 

Mas foi a passagem da diva francesa, em janeiro de 1964, que colocou o vilarejo na rota do turismo internacional e do glamour. 

Desde então, suas praias ganharam destaque no mundo e a península foi batizada de "Saint-Tropez brasileira". Há décadas o 

balneário se sofisticou e ganhou fama por conta do charme de seu lifestyle e da agitada vida noturna. 

 
 

1º DIA – (SEXTA – 12/NOV) – VITÓRIA/ES X VILA VELHA/ES X BÚZIOS/RJ 
Apresentação para embarque conforme horário e local escolhido. Viagem noturna com parada técnica em Campos dos 
Goitacazes/RJ e para café da manhã em Cassimiro de Abreu/RJ. Aconselhamos levar uma pequena bagagem de mão com roupas 
de praia e trajes da banho, para fazermos a troca no momento do café da manhã.  
 
2º DIA – (SÁBADO – 13/NOV) – BÚZIOS/RJ 
Chegada prevista em Búzios pela manhã, onde iremos fazer uma delicoso passeio de Jardineira pelos Mirantes e Praias de Búzios, 
conhecendo toda a história dessa mágica Cidade. Na oportunidade passaremos pela Orla Bardot, Praia de João Fernandes, Mirante 
de João Fernandes, Praia Brava e Mirante com paradas para conhecer o artesanato Busiano, Mirante do Forno, Ponta da Lagoinha 
e Praia da Ferradaura, onde passaremos o restante do dia. Em horário marcado, por volta de 15:00h embacaremos novamente na 
Jardineira em direção ao nosso hotel, para fazermos check in e acomodação. Noite Livre  
 
3º DIA – (DOMINGO – 14/NOV) – BÚZIOS/RJ X ARRAIAL DO CABO/RJ X CABO FRIO/RJ X BÚZIOS/RJ 
Após café da manhã, às 09:00h embarcaremos em nosso ônibus com destino a Arraial do Cabo onde faremos um passeio de 
escuna com duração de 03 (três) horas pelas belas praias da região, conhecendo a Ilha do Farol, Prainha, Praia do Pontal e Costão 
do Forno. Ao término do passeio almoçaremos em Arraial do Cabo e logo seguiremos para Cabo Frio, com parada e tempo livre 
de compras na famosa “Rua dos Biquinis”. Retorno ao hotel no final da tarde. Noite Livre. Pernoite 
 
4º DIA – (SEGUNDA – 15/NOV) – BÚZIOS/RJ X VILA VELHA/ES X VITÓRIA/ES 
Manhã livre para atividades independentes. Ás 12:00h todos de malas prontas na recepção do hotel para nossa viagem de 
retorno. Chegada prevista para a noite.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
PACOTE INCLUI:  
  Transporte em ônibus Leito Turismo; 
  02 (duas) noites de hospedagem no Hotel Don Quijote com  meia pensão (café da manhã e jantar);  
  02 (dois) cafés da manhã e 02 (dois) jantares; 
  Serviço de bordo durante a ida (snacks, doces, salgados, cerveja, espumante, refrigerante, suco, refrigerante, água mineral 
com gás, água mineral sem gás e café; 
  Passeio de escuna em Arraial do Cabo; 
  Visita a Rua dos Biquinis em Cabo Frio; 
  Seguro viagem; 
  Guia local; 
  Guia credenciado ao Ministério do Turismo acompanhando o grupo. 
 
 

Valor em R$ por pessoa:     
 

Hotel Regime Individual Duplo  Triplo Criança¹ 

Don Quijote Búzios   Café da Manhã & Jantar 1.732 1.230 1.230 600 
 
 

Crianças 0 a 05 anos e 11 meses – Free Viajando no colo dos pais. 
Crianças¹ 0 a 05 anos e 11 meses – viajando em assento exclusivo. (caso deseje fazer a compra)  

Crianças de 06 anos acima -  valor integral.  

 
 
EMBARQUES:  
22:30h – Vitória – Bobs – Praça dos Namorados 
23:00h – Vila Velha – Praça Duque de Caxias 
23:50h – Guarapari (rodoviária) 
01:45h – Cachoeiro de Itapemirim (Safra) 


