MACAÉ & ARRAIAL DO CABO - RJ
(REVEILLON)

O PACOTE

ILHA DO FRANCES

O CARIBE BRASILEIRO
Arraial do Cabo é um município
brasileiro da Região dos Lagos, no
estado do Rio de Janeiro. A cidade é
costeira, e tem uma altitude média de
apenas oito metros.
A fama de “Caribe Brasileiro” está
estampada na placa oficial de boasvindas 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!

O Arquipélago de Sant’Anna é
considerado um santuário ecológico,
abriga gaivotas, algumas espécies de aves
que migram da América do Norte no
período do inverno e uma das mais
lindas ilhas. A maior ilha do Preservada,
com praias inacreditavelmente limpas e
com mar totalmente cristalino., uma
paisagem encantadora, ideal para relaxar
e curtir o clima de Macaé.

28.12.2018 a 01.01.2019
Transporte
Hospedagem em Macaé
3 cafés da manhã
Kit lanche na ida
Seguro Viagem (durante o
transporte)

Assistência Viagem (R$ 40,00,
não incluso)
Acompanhamento de
Monitores e guia local
1 dia de Passeio na Ilha do
Francês - Macaé/RJ (Translado de
barco, opcional R$ 70,00 - não
incluso)
1 dia de Passeio em Arraial do
Cabo/RJ (escuna opcional R$ 70,00
- não incluso)

EMBARQUE
Sexta-Feira 28/12/2018
Agência Prepara Mala
•

Das 18h00 às 18h30

Rodoviária de S.B.C
•

Das 19h30 às 20h00

HOSPEDAGEM
Hotel Royal Palace Macaé
https://www.royalmacae.com.br/
Localização: Avenida Atlântica, nº
1642 – Cavaleiros – Macaé/RJ - CEP
27920-390

O hotel oferece:
Metrô Tietê
•

Das 21h00 às 21h30

RETORNO
Terça-Feira 01/01/2019
•

Às 16h00

Previsão de chegada às 04h00
no dia 02/01/2019.

• Quartos duplos e triplos
com camas de solteiro e
casal
• Ar Condicionado
• Frigobar
• TVs LED
• Wi-Fi
• Piscina

FORMAS DE PAGAMENTO
Duplo - POR PESSOA
Parcelado em até 10x de R$ 105,00
Ou à vista com desconto R$ 1018,00
Triplo - POR PESSOA
Parcelado em até 10x de R$ 96,00
Ou à vista com desconto R$ 932,00
Quadruplo - POR PESSOA
Parcelado em até 10x de R$ 93,00
Ou à vista com desconto R$ 903,00
BOLETO: Até 6x (sendo o último boleto pago
antes da data da viagem).
CARTÃO: Até 10x (a compra no cartão é
feita pelo nosso site:
https://www.preparamala.com.br
Tarifário para criança:
A cada 2 adultos pagantes 1 criança de 0 a 5
anos: VIP, porém irá no colo e dormirá na mesma
cama.
De 6 a 9 anos: 70%.
Com apenas 1 adulto pagante, a criança paga
integral independente da idade.

ROTEIRO
*Sujeito a alterações

1º DIA
Café da Manhã: Não incluso
Dia livre para curtir as praias e a
beleza de Macaé. Que oferece
aos turistas ótimas paisagens e
praias
encantadoras.
Além
disso, o hotel Royal Macaé é 4
estrelas, disponibiliza uma vista
incrível, piscina (na cobertura)
e um conforto impecável.
OBSERVAÇÃO
1- Nossa hospedagem é no Hotel
Royal Palace Macaé, que fica a
93 km de Arraial do Cabo, onde
será o passeio do 2ºdia, conforme
acima.
2Atentamos desde já que
eventuais atrasos poderão ocorrer
devido ao grande número de
viajantes e turistas que visitam essa
região nessa época.

HOTEL
Check in: Às 14:00
Caso os quartos já estejam
disponíveis no momento da nossa
chegada o hotel ira liberar o
check in caso contrário, terá um
local disponível para guardar as
bagagens e usufruir de toda a
estrutura do hotel.

2º DIA

3º DIA

Café da Manhã: incluso a partir
das 06:00.

Café da Manhã: Incluso, a partir
das 06:00.

Arraial do Cabo saída as 06h30
Praia do Forno: Trilha de 10
minutos nível médio, com
subidas e descidas íngremes,
não recomendada para
pessoas com dificuldade de
locomoção, até chegar no
mirante para fotos e a praia de
águas claras e cristalina.

Ilha do Francês: Nesse terceiro
dia, iremos a uma das mais
lindas ilhas de Macaé. Para
chegar lá faremos o translado
primeiramente no nosso ônibus
e depois de barco, já incluso no
pacote, que nos levara a essa
incrível
preservação
da
natureza,
disponibilizando
a
todos um momento único para
curtir as lindas praias da ilha.

Passeio de Escuna

Horário de Saída: 08:00

No
passeio
de
escuna:
Visitaremos a Praia Do Forno,
Praia do Farol, Prainhas do
Atalaia, Perfil do Macaco,
Fenda de Nossa Senhora e
Gruta Azul.

Previsão de Retorno: 14:00

Duração aproximada: 4 horas.
Tendo parada para banho e
desembarque com barco.

4º DIA
Café da Manhã: Incluso, a partir
das 07:00.
Macaé: Livre até a volta para
São Paulo.
Previsão de Retorno: 16:00

Passeio de Escuna R$ 70,00 não
incluso.

Check out: Às 14:00
Esse roteiro está sujeito a alterações.

Esse roteiro está sujeito a alterações.

Esse roteiro está sujeito a alterações.

