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

 

 

Armação de Búzios, localizada a apenas 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 velejando em um Passeio de Escuna pela maravilhosa orla de búzios. A vida 

noturna de Búzios também é famosa e tem muito a oferecer, aproveitando ao máximo 

este lugar único. 

 

Itinerário 

 

Dia 1 - Sua viagem começa quando você embarca no transporte que o deixará na 
hospedagem em Armação de Búzios. O transporte irá deixá-lo em sua acomodação. Após 

o check-in, aproveite o tempo livre para explorar a região à sua maneira. 
 
Dia 2 - Esteja no lobby no horário marcado você será levado para um passeio de Buggy 

pela costa sul do resort, passando pela Orla Bardot, Praia da Armação, Praia João 
Fernandes e João Fernandinho e faremos a primeira parada para fotos no Mirante João 

Fernandes. Passando ainda pelas praias Brava, do Forno, da Foca, onde será a segunda 
parada, Mirante Tô à Toa, você verá a bela Pedra da Tartaruga, um dos cartões postais de 
Búzios, continuando até a Ponta da Lagoinha (onde o continente africano foi 

desmembrado), e finalmente a última parada na Praia da Ferradura. Após este passeio 
panorâmico pelas praias e miradouros, poderá escolher a praia que mais gostou para 

desfrutar do resto do dia a relaxar. Na hora marcada, o bugre retorno a Pousada. 
 

 

Dia 3 - Aproveite seu café da manhã e siga para o Cais de Búzios no horário marcado. 

Você vai embarcar em mini cruzeiro pela orla, seguindo o 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, 

Manguinhos, Praia da Tartaruga, Praia das Virgens, Praia dos Amores e Praia do Canto. 

 

Dia 4 - Hoje você deve fazer o check out. Esteja pronto no horário marcado para o 
traslado de volta a cidade do Rio de Janeiro. 
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Incluído 

Traslado Rio de Janeiro/ Búzios/ Rio de Janeiro 
Pousada escolhida 4 dias e 3 noites com café da manhã nos dias 2, 3 e 4;  

Passeio de buggy; 
Passeio de barco. 
 

Não inclui: 
Bilhetes aéreos e/ou rodoviários; Outros passeios opcionais; Entradas; 

Bebidas e refeições não descritas como incluídas;  
Seguro de viagem; 
Qualquer item não descrito como incluído; 

 
 

 
 

A PARTIR DE R$ 1200 por pessoa em apartamento duplo 

 
 

 

 

                    

SOLICITE SUA RESERVA 
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