DADOS DA VIAGEM:
Destino:

Cabo Frio-RJ e Arraial do Cabo-RJ com Festa Temática!

Cidade/UF:

Cabo Frio/RJ

Partida/Retorno:

17/05/2019 - 19/05/2019

PROGRAMAÇÃO DA VIAGEM:
Chegada Prevista em Cabo Frio/RJ ás 07:00 do sábado.
08:00 Check in na Pousada
08:00 Café da manhã (incluso no pacote).
Dia livre para aproveitar as maravilhosas praias de Cabo Frio/RJ (Praia do Forte e
Dunas, assistir o pôr do sol da Ilha do Japonês)
Referência quando o assunto é a Região dos Lagos, Cabo Frio capricha no visual e na
infraestrutura. Além do mar cristalino e das dunas de areia branquinha, a maioria das praias da
cidade oferece confortáveis quiosques para atender ao público cativo: famílias com filhos
adolescentes. Na alta temporada, a turma toma conta da extensa praia do Forte, repleta ainda de
bares e restaurantes e cenário da bonita queima de fogos na passagem do ano.
A concorrida praia, que começa no Forte São Mateus, estende-se até os picos preferidos dos
surfistas, como aspraias do Foguete e das Dunas ? esta última, com montes que chegam a 30
metros. As pranchas marcam presença também nas praias do outro lado do Canal do Itajuru,
como Brava, frequentada também pelos naturistas, e Peró.
Cartão-postal, Praia do Forte tem movimento intenso na alta temporada
Cabo Frio é generosa também com os adeptos do iatismo ? os ventos são fortíssimos por lá ? e do
mergulho, que encontram rica vida marinha nas ilhas Comprida e do Papagaio.
Quando o assunto é noite e gastronomia, todos os caminhos levam ao Boulevard Canal, um
calçadão repleto de bares e restaurantes. Entre eles estão o estrelado Picolino, um dos mais
tradicionais da cidade e famoso pelo couvert.
Também a Avenida do Contorno, onde fica a creperia Chez Michou ? eterno ponto de encontro
da garotada, sempre há movimento. Caso a opção seja fugir do burburinho, siga para o bucólico
bairro da Passagem, com barzinhos ao redor da praça.

CNPJ: 19.950.282/0001-16. Endereço: Avenida do Rio Bonito, 2890, Interlagos, São Paulo/SP

Para as boas compras, basta atravessar a ponte. Na Rua dos Biquínis, mais de 70 lojas oferecem
roupas de banho e acessórios produzidos na cidade. Além da qualidade, os preços em conta
garantem o movimento em qualquer estação.
19:00 - FESTA DO BRANCO
Domingo
08:00 Café da Manhã (incluso no pacote);
09:00 Saida do grupo para o maravilhoso passeio de escuna em Arraial do Cabo (não incluso no
pacote). Valor R$ 60,00 + R$ 5,00 da taxa da Marinha.
Arraial do Cabo:
A fama de ?Caribe Brasileiro? está estampada na placa oficial de boas-vindas da cidade de Arraial
do Cabo. Ela prepara o coração dos turistas para o inevitável susto ao avistar a primeira praia à
beira da estrada. Com acesso fácil, preços baixos, dias ensolarados e praias deslumbrantes, Arraial
é um dos melhores destinos do Brasil para quem deseja curtir um descanso com pé na areia.
Segure o voltante, evite a batida ao avistar o colorido do mar e comece a curtir o espetáculo que é
Arraial do Cabo. Será difícil deixar qualquer uma das praias para trás.
O mar de Arraial é especial por uma razão muito particular. Na região, acontece o fenômeno da
ressurgência, que traz para a superfície águas profundas ricas em vida marinha. A fartura de
alimento transforma Arraial em um dos melhores pontos de mergulho do país, com águas claras
e muita vida. É perfeito para o mergulho de batismo, para profissionais ou mesmo para quem
quer se divertir com o snorkeling.
Com jeito de interior e menos de 30 mil habitantes, Arraial do Cabo oferece aos visitantes um
clima propício para férias. Emancipada em 1985 e oficialmente jovem, a cidade, antes, era parte
de Cabo Frio. A história da região, entretanto, data do início do século XVI, quando o explorador
Américo Vespúcio aportou naquele mar com a segunda expedição europeia a percorrer o litoral
brasileiro.
Pouco resta daquele período. Um pequeno obelisco marca o ponto da chegada dos
conquistadores, onde viviam principalmente índios tamoios antigamente. No centro histórico, a
Igreja de Nossa Senhora dos Remédio ostenta o ano de 1503 na fachada, data da chegada de
Américo Vespúcio. O local, originalmente uma igreja de pau a pique, marca o ponto onde teria
ocorrido a primeira missa coberta do Brasil, no ano de 1506. Na mesma região, está a Casa de
Piedra, dita como uma das primeiras construídas no país.
Descubra o Parque Estadual da Costa do Sol, a região tem natureza preservada e, em muitos
pontos, quase intocada. Desbrave as areias de Arraial do Cabo e seja-bem vindo a este paraíso.
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Veja mais sobre as praias de Arraial do Cabo, dicas de mergulho, restaurantes, o que fazer, as
melhores pousadas de Arraial do Cabo, como chegar e muito mais. Não deixe de fazer o passeio
de barco até a Praia do Farol e de curtir um dos mais belos espetáculos locais, o pôr do sol do
Pontal do Atalaia. Acredite, depois de dias de sol em Arraial, vai ser difícil querer ir embora.
Roteiro da Escuna:
Prainhas do Pontal do Atalaia
Ilha do Farol
Fenda de Nossa Senhora
Buraco do Meteorito
Gruta Azul
Enseada da Praia do Forno

Os passageiros poderão levar frutas ou algum alimento na escuna no caso de sentir fome até que
chegue a hora do almoço.
Dentro da Escuna, é vendido bebidas, cervejas, caipirinhas, sucos, refrigerantes e é aceito cartões.
Água é liberado a vontade dentro da escuna.
A bordo da escuna é vendido porções que também é uma opção para comer.
Caso você queira, é permitido levar para a escuna o seu cooler com bebidas.
Não esqueça de levar protetor solar, água, chapéu, toalha e roupa reserva para voltar no ônibus.
15:00 ? Retorno do grupo para Cabo Frio/RJ para Almoço (Livre).
18:30 ? Check Out na Pousada;
Saída de Cabo Frio/RJ ás 19:00 do domingo, chegada prevista em São Paulo ás 04:00, importante
planejar a sua chegada em São Paulo/SP.
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