ARRAIAL DO CABO E
BÚZIOS
O CARIBE BRASILEIRO

BÚZIOS A BADALADA

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.

Com muita história e beleza natural,
búzios encanta todos que passam por
suas ruas e principalmente as praias,
cheias de encantos nos presenteiam com
o que há de melhor no Rio. Além disso é
famosa também por sua noite badalada,
que começa na Rua das Pedras e se
estende até à Orla Bardot, ambas com
restaurantes, bares, música e agito para
todos os gostos.

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 PACOTE
01.03.2019 a 05.03.2019
Transporte
Hospedagem em Búzios
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 em Arraial do
Cabo/RJ (escuna opcional R$ 70,00
- não incluso)

FORMAS DE PAGAMENTO
Pousada Amendoeira
Duplo - POR PESSOA
Parcelado em até 10x de R$ 110,00
Ou à vista com desconto R$ 1.045,00

EMBARQUE
Sexta-Feira 01/03/2019
Prepara Mala Agência:
•

Das 19h00 às 19h30

Rodoviária de S.B.C
•

Das 20h00 às 20h30

Metrô Tietê
•

Das 21h00 às 21h30

RETORNO
Terça-Feira 05/03/2019
•

Às 11h00

Previsão de chegada às 23h00
Sujeito a alteração

HOSPEDAGENS
Pousada Amendoeira (Sem
Piscina)
Pousada Sarata Armação (Sem
Piscina)
Pousada Sarata Tartaruga (Com
Piscina)
BOLETO: Até 6x (Sujeito análise)
CARTÃO: Até 10x (a compra no cartão é
feita pelo nosso site:
https://preparamala.com..br
Tarifário para criança:
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.
*VALORES POR PESSOA.

Triplo - POR PESSOA
Parcelado em até 10x de R$ 105,00
Ou à vista com desconto R$ 997,50
Quadruplo - POR PESSOA
Parcelado em até 10x de R$ 100,00
Ou à vista com desconto R$ 950,00
Pousada Sarata Armação
Triplo - POR PESSOA
Parcelado em até 10x de R$ 115,00
Ou à vista com desconto R$ 1092,50
Pousada Sarata Tartaruga
Duplo - POR PESSOA
Parcelado em até 10x de R$ 130,00
Ou à vista com desconto R$ 1.235,00
Triplo - POR PESSOA
Parcelado em até 10x de R$ 125,00
Ou à vista com desconto R$ 1.187,50
Quadruplo - POR PESSOA
Parcelado em até 10x de R$ 120,00
Ou à vista com desconto R$ 1.140,00

ROTEIRO
*Sujeito a alterações

1º DIA

3º DIA

HOTEL

02/03/2019

04/03/2019

Check in: Às 14h00

Búzios: Dia Livre para desfrutar a
estrutura do Hotel e Praias de Búzios.

Café da manhã a partir das
07:30 até 09:00

Caso o hotel não libere os quartos

Opções: Os passageiros poderão
visitar as praias mais lindas de Búzios,
são elas: Azeda; Azedinha; Ossos e
João Fernandes, além disso, também
encontraram o Passeio de Buggy, na
orla das praias. Lembrando que o
passeio de Buggy não é incluso no
pacote.

Búzios: Dia Livre para desfrutar a
estrutura do Hotel e Praias de Búzios

recomendamos deixar uma troca

Opções: Os passageiros poderão visitar
as praias mais lindas de Búzios, são
elas: Azeda; Azedinha; Ossos e João
Fernandes, além disso, também
encontraram o Passeio de Buggy, na
orla das praias. Lembrando que o
passeio de Buggy não é incluso no

sunga, toalha e etc.), na

2º DIA

4ºDia

03/03/2019
Café da manhã a partir das
07:30 até 09:00

Passeio de Escuna: Visitaremos a
Praia Do Forno, Praia do Farol,
Prainhas do Atalaia, Perfil do Macaco,
Fenda de
Nossa Senhora e Gruta Azul. Duração:
4 horas. Sendo 1 hora de parada para
Mergulho
e
2
horas
para
desembarque com barco.
Passeio de Escuna R$ 60,00 não
incluso.

Passeio de Escuna R$ 60,00 não
incluso. Praia do Forno: Trilha de 10
minutos, nível médio, com subidas e
descidas íngremes, não recomendas
para pessoas com dificuldade de
locomoção, até chegar no mirante
para fotos e a praia. Além da mata
preservada, das águas claras e dos
corais, abriga ainda um restaurante
flutuante especializado em ostras e
mariscos
Horário previsto de retorno: 18h00

05/03/2019

Café da manhã a partir das
07:30 até 09:00

Retorno para São Paulo: 11h00

antes do check-in,

de roupa de banho (biquíni,

bagagem de mão
Check out: Às 12h00

Esse roteiro está sujeito a alterações.

