
 

Cabo Frio / Búzios /Rio de Janeiro/Petrópolis 
 
1º DIA – 22/11/19 – Saída às 08hs com destino Cabo Frio. Noite trânsito. 
 
2º DIA – 23/11 – Cabo Frio – Chegada pela manhã. Almoço e acomodações no hotel. Tarde programada para passeio 
histórico: Visita ao Forte São Matheus, casarios históricos, Morro da Guia, Rua dos Biquinis, Praia do Peró e Dormitório 
das Garças. 1º pernoite. 
 
3º DIA – 24/11 – Búzios – Dia programado para o famoso passeio de escuna em Búzios, passando por 12 praias 
Armação / Ossos / Azeda / Azedinha / João Fernandes / João Fernandinho / Branca *Ilha / Feia *Ilha / Tartaruga / 
Virgens / Amores / Canto. Após o passeio, tempo para aproveitar a praia e passear pela RUA DAS PEDRAS. Retorno para 
noite em Cabo Frio. 2º pernoite. 
 
4º DIA – 25/11 – Cabo Frio / Rio de Janeiro – Após o café da manhã, check out no hotel e passeio a Arraial do Cabo 
visitando os principais pontos turísticos como Praia dos Anjos e Marco Histórico. Após o almoço, viagem ao Rio de 
Janeiro. Chegada à tardinha e acomodações no hotel. 3º pernoite. 
 
5º dia – 26/11 – Rio de Janeiro – Dia programado para tour conhecendo o Pão de Açúcar, Corcovado, Rio Antigo, Igreja 
da Candelária, Sambódromo (Marques do Sapucaí), estádio do Maracanã (programação guia local). 4º pernoite. 
 
6º dia – 27/11 – Rio de Janeiro – Dia programado para tour conhecendo o AquaRio (Aquario Marinho do Rio de Janeiro) 
e a Vila Olímpica. 5º pernoite. 
 
7º DIA – 28/11 – Petrópolis – Conheceremos a cidade mais famosa da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro. Pela 
manhã visitaremos Cassino/Hotel Palácio Quitandinha, O Centro histórico da cidade: Casa do Barão de Mauá, Palácio 
dos Presidentes, Palácio de Cristal, Museu Casa de Santos Dumont. Após o almoço, continuaremos nosso tour 
conhecendo Museu Imperial – Palácio construído em estilo neoclássico para ser residência de verão de D. Pedro II e D. 
Teresa Cristina e por último a Catedral São Pedro de Alcântara onde estão os restos mortais de D. Pedro II, Dona Teresa 
Cristina, Conde D’Eu e Princesa Isabel. Final da tarde retorno ao Hotel. Noite livre ou a combinar. 6º pernoite 
 
8º DIA – 29/11 – Após o café da manhã, viagem de retorno, com breve parada em Aparecida. Noite em trânsito. 
 
9º dia – 30/11 – Chegada pela manhã. 
 
INCLUSO: 

- Viagem em ônibus leito total; 
- 02 noites em hotel com café da manhã em Cabo Frio; HOTEL CARIBE ou similar 

http://www.hotelcaribe.com.br/caribe/pt 
- 04 noites em hotel com café da manhã no Rio de Janeiro; HOTEL MERLIN ou similar 

http://www.hotelmerlin.com.br/index.html 
- Passeio de escuna em Búzios; 
- Tours em Cabo Frio / Búzios / Arraial do Cabo / Rio de Janeiro com guia local; 
- Serviço de bordo com: água mineral, balas, chimarrão, lanche e refrigerante na ida; 
- Seguro viagem de acordo com as normas da ANTT. 

 
VALOR DO PACOTE:  

APTO DUPLO/TRIPLO: R$ 2.390,00 (dois mil trezentos e noventa reais) por pessoa. 

APTO INDIVIDUAL: R$ 2890,00 (dois mil oitocentos e noventa reais) por pessoa. 
 

FORMAS DE PAGAMENTO: 
A vista: 5% de desconto 
Parcelado: 10x no cartão de crédito ou cheque (mediante consulta). 
 

**Entre em contato com seu Agente de Turismo para verificar as cidades de embarque. 
 


