
 
 

ESPÍRITO BÚZIOS 
A FESTA DO CAPIXABA EM BÚZIOS 

20 A 23/05/2022 
 

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 – 20/MAI) – VITÓRIA/ES X BÚZIOS/RJ 
Apresentação para embarque conforme horário e local escolhido. Viagem noturna com parada técnica em Campos dos 
Goitacazes/RJ.  
 
2º DIA – (SÁBADO – 21/MAI) – BÚZIOS/RJ 
Chegada prevista em Búzios bem cedinho para um delicioso café da manhã no Atlântico Búzios Convention Resort (café da manhã 
incluso no pacote). Após faremos check in e acomodação nos quartos. Aproveite o restante da manhã para curtir a bela piscina do 
hotel.  
A partir de 12h daremos início ao nosso almoço, que será uma legítima “FEIJOADA CARIOCA” no restaurante principal do hotel, 
juntamente com aquela “RODA DE SAMBA” da melhor qualidade (Feijoada e Samba incluso no pacote. Bebidas a parte). Nossa 
tarde será de muita música e alegria no Bar da Piscina.  
A noite, a partir das 19h teremos o ponto alto da nosso evento. Daremos início a nossa Festa da Noite que será realizada no salão 
principal do hotel, com um ambientte fechado e climatizado. A festa terá duração de 04h e com ‘OPEN BAR” de bebidas (água, 
suco, refrigerante, cerveja e caipirinha) e os agitos ficam por conta do “Furacão Baiano”, a cantora ANDRÉA NERY, que irá embalar 
a noite com clássicos do Axé Music da Bahia (festa open bar inclusa do pacote. Comidas a parte). Restante da noite livre para 
quem ainda tiver pique para uma balada na famosa Rua das Pedras. Pernoite.  
Tema da Festa: Festa do Hawai 
Traje: Hawaiano (Roupas Floridas)  
  
 
3º DIA – (DOMINGO – 22/MAI) – BÚZIOS/RJ X VITÓRIA/ES 
Café da manhã e dia livre. Nesse dia como opcional não incluso no pacote, iremos realizar o *SAMBA A BORDO”. O evento será  
a bordo de um luxuoso catamarã, que visitará as Belas Praias e Ilhas de Búzios com tempo para mergulho e banho nas águas 
transparentes da península buziana com duração de 03 horas,  e o melhor,  tudo isso ao som de uma banda ao vivo e DJ. Evento 
com capacidade para 200 pessoas e será vendido separadamente no local (preço aproximado R$ 110,00, não inclui bebidas e 
comidas). Ao término do passeio retornaremos ao hotel para arrumação de malas. A tarde todos de malas prontas na recepção do 
para check out e viagem de retorno a Vitória com chegada prevista para o final da noite.  
 



 
 
 
4º DIA – (SEGUNDA – 23/MAI) – BÚZIOS/RJ X VITÓRIA/ES 
Chegada em Vila Velha e Vitória previsto para 01 hora da manhã 
 
PACOTE INCLUI:  
  Transporte em ônibus Semi Leito; 
  01 (noite) de hospedagem no Atlântico Búzios Convention Resort;  
  02 (dois) cafés da manhã; 
  01 (uma) Feijoada no sábado ; 
  01 (uma) Festa Open Bar com 04 horas de duração (água, suco, refrigerante, cerveja e caipirinha); 
  Roda de Samba na área da piscina no sábado durante o dia; 
  Show com a Cantora Andréa Nery no sábado a noite; 
 
 
PACOTE NÃO  INCLUI:  
  Bebidas, exceto durante a festa open bar; 
  Alimentação, exceto café da manhã e a feijoada; 
  Despesas com telefone, lavanderia, recreação de crianças, alimentos e bebidas que descritos no pacote; 
 
 

Valor em R$ por pessoa:  
 

Hotel Valor por Pessoa  Criança¹ 

Atlântico Búzios  
Convention & Resort   

850 
490 

 
 

Crianças 0 a 05 anos e 11 meses – Free Viajando no colo dos pais. 
Crianças¹ - Crianças de 06 a 09 anos e 11 meses  

 
 
EMBARQUE:  
22:30h – Vitória – Bobs – Praça dos Desejos – em Frente ao MC’Donalds 
23:30h – Vila Velha – Praça Duque de Caxias 
00:30h – Guarapari (rodoviária) 
02:45h – Cachoeiro de Itapemirim (Safra) 
 
 
 
*O roteiro poderá ser alterado sem aviso prévio devido a imprevistos de viagem, tais como:  condições climáticas, atrasos decorrente 
de trânsito em rodovias, problemas mecânicos em veículos e tábua de maré* 
 


