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ARMAÇÃO DE BÚZIOS
Pacote transporte ida e volta – pousada com café da manhã – passeios

Armação de Búzios, está a menos de 200 quilômetros da Capital. Considerado um dos
lugares mais bonitos da Costa del Sol. Neste roteiro você vai conhecer a Rua das
Pedras e a Orla Bardot, se encantar com as melhores praias de Búzios em um passeio
de buggy, curtir o mar navegando em um passeio de escuna pela maravilhosa orla dos
búzios.
A noite de Búzios também é famosa, agitada e a rua das Pedras fica cheia de gente no
vai e vem da noite. A gastronomia é internacional com vários restaurantes e bares para
você aproveitar ao máximo este lugar único.

1º Dia - A sua viagem começa com o embarque no transporte que o deixará em
Armação de Búzios. O transporte o deixará em sua acomodação. Após o check-in,
aproveite o tempo livre para explorar a região do seu jeito.

Dia 2: Passeio de Buggy em Búzios - Após o café da manhã iremos buscá-lo de buggy
em sua acomodação. Embarque neste passeio pela costa sul do resort. Neste passeio
você passará pela Orla Bardot, Praia da Armação, Praia João Fernandes e João
Fernandinho e faremos a primeira parada para fotos no Mirante João Fernandes.
Seguiremos para a Praia Brava, Praia do Forno, Praia da Foca, onde chegaremos em
nossa segunda parada no Mirante Tô a Toa, onde poderá avistar a belíssima Pedra da
Tartaruga, um dos cartões postais mais visitados de Búzios, em seguida continuar até a
Ponta da Lagoinha (onde foi desmembrado o continente africano), e por fim a última
parada na Praia da Ferradura.

Após este passeio panorâmico pelas praias e miradouros, poderá escolher a praia que
mais gostou para aproveitar o resto do dia relaxando. À hora marcada, o bugre
regressará para o levar ao seu alojamento.
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Dia 3: Passeio de Escuna em Búzios - Após o café da manhã, saída para o Cais de
Búzios. Lá você embarcará em um magnífico passeio de Escuna pela orla, seguindo o
seguinte roteiro: – Ilha do Caboclo, Praia dos Búzios, Praia dos Ossos, Praia da Azeda,
Praia da Azedinha, Praia de João Fernandes, Praia de João Fernandinho, Ilha Branca,
Ilha Feia, Praia das Moças, Praia da Rasa, Praia Formosa, Enseada de
Manguinhos, Praia da Tartaruga, Praia das Virgens, Praia dos Amores e Praia do Canto.

Dia 4: Até a próxima - Hoje, nosso serviço de recepção o levará de volta ao Rio de
Janeiro, conforme combinado. Terminando assim o Pacote de Viagem para Búzios

Inclui:
Traslado aeroporto/ônibus x hotel e hotel x aeroporto/ônibus;
4 dias e 3 noites de hospedagem;
Café da manhã nos dias 2, 3 e 4;
Passeio de buggy;
Passeio de barco pela região;

Não inclui:
Passagens aéreas e/ou rodoviárias;
Outros passeios opcionais;
Aperitivo;
Bebidas e refeições não descritas como incluídas;
Seguro de viagem;
Qualquer item não descrito como incluído;


