REVEILLON
28/12/18 à 01/01/19
(ceia inclusa)
DUPLO
TRIPLO
QUÁDRUPLO
CRIANÇA
SINGLE
POLTRONA

R$ 1.790,00
R$ 1.590,00
R$ 1.490,00
R$ 1.350,00
R$ 3.400,00
R$ 400,00

JANEIRO

CARNAVAL

SEMANA SANTA
CORPUS CHRISTI

02/01 a 06/01
09/01 a 13/01
30/01 a 03/02

01/03 a 06/03

17/04 a 21/04 (S. Santa)
19/06 a 23/06 (C. Christi)

R$ 1.090,00
R$ 990,00
R$ 950,00
R$ 890,00
R$ 1.990,00
R$ 300,00

R$ 1.980,00
R$ 1.750,00
R$ 1.630,00
R$ 1.490,00
R$ 3.660,00
R$ 450,00

R$ 1.090,00
R$ 990,00
R$ 950,00
R$ 890,00
R$ 1.990,00
R$ 300,00

A

HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ / OBS.: NÃO TEM CAFÉ EXTRA NA CHEGADA
CRIANÇA DE 0 A 05 ANOS VALOR DE BANCO, VÁLIDO COM 2 ADULTOS NO APTO.
SERVIÇO DE BORDO (IDA E VOLTA)
CRIANÇA DE 06 A 08 ANOS VALOR DE CHD, VÁLIDO COM 2 ADULTOS NO APTO.
BRINDE SURPRESA EM VIAGEM
ACIMA DE 09 ANOS CONSIDERAR VALOR DE ADULTO.
GUIA DE TURISMO CREDENCIADO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO NO CARTÃO DE CRÉDITO EM 1 + 6X
VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO

CITY TOUR E QUALQUER TIPO DE PASSEIO SÃO OPCIONAIS.

ROTEIRO ARRAIAL DO CABO – RJ

1º DIA
APRESENTAÇÃO AS 21:30 COM SAÍDA AS 22:00 (PORTARIA BIG SHOPPING, CONTAGEM – MG) E APRESENTAÇÃO AS 22:30 COM SAÍDA AS 23:00 NO TERMINAL JK (BELO
HORIZONTE – MG).
2º DIA
CHEGADA A ARRAIAL DO CABO – RJ (PRAINHA) PELA MANHÃ. HOSPEDAGEM PREVISTA APÓS AS 12H NO HOTEL MÉDITERRANÉE, TARDE E NOITE LIVRES PARA ATIVIDADE
INDEPENDÊNTES.
3º DIA
CAFÉ DA MANHÃ NO HOTEL E LOGO APÓS SAIMOS PARA PASSAR O DIA NA PRAIA GRANDE, COM OPÇÃO DE IR AO PONTAL DO ATALAIA. (TRANSPORTE INCLUSO DE ÔNIBUS).
4º DIA
CAFÉ DA MANHÃ NO HOTEL. DIA INTEIRAMENTE LIVRE PARA ATIVIDADES INDEPENDÊNTES.
O GUIA DE TURÍSMO RESPONSÁVEL IRÁ SUJERIR ALGUNS PASSEIOS OPCIONAIS COMO (PASSEIO DE BARCO, BUGRE E MERGULHO).
5º DIA
CAFÉ DA MANHÃ NO HOTEL. DIA INTEIRAMENTE LIVRE ATÉ NOSSO CHECK-OUT CONFIRMADO PELO GUIA RESPONSÁVEL.

FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS!!!

CONHEÇA O HOTEL MÉDITERRANÉE
O Méditerranée Hotel está localizado no município de Arraial do Cabo – RJ, a 120
metros das areias da paradisíaca Prainha e próximo a diversas outras praias da
cidade. Inaugurado em 28 de Maio de 2015, o Méditerranée Hotel marca um novo
conceito de empreendimento turístico na Região dos Lagos. Concebido para ser
uma unidade de turismo de negócios ou lazer. O Méditerranée é o único hotel em
Arraial do Cabo e possui 80 apartamentos de categoria superior e suas
acomodações são amplas, modernas e confortáveis. As unidades adaptadas foram
construídas para o bem estar e acessibilidade de portadores de necessidades
especiais e/ou reduzidas. O Méditerranée Hotel disponibiliza uma área de lazer
completa,
com
piscina,
sauna,
sala
de
jogos
e
academia.
Os Apartamentos são de categoria Superior e equipados com TV, Wi-Fi, ar
condicionado, frigobar abastecido, telefone e secador de cabelo.Horário Check-in:
13:00h Horário Check-out: 11:00 h.
Conheça melhor o nosso hotel: www.youtube.com/watch?v=jjIOXVnwRgU

A diária inclui um diversificado buffet de café da manhã e o serviço de quarto
disponibiliza um vasto cardápio para o conforto dos hóspedes. O Lounge Bar é um
ambiente descontraído, aberto ao público, onde drinks, vinhos, cervejas e outras
variedades de bebidas são oferecidas. Ao som de boa música, pratos como
massas, sanduíches gourmets e petiscos estão sempre presentes no cardápio. O
Méditerranée conta com uma completa área de lazer em sua cobertura com vista
para o mar. Os hóspedes podem desfrutar de sauna, academia, sala de jogos e de
uma
piscina
com
vista
panorâmica.
O staff do Méditerranée é formado por profissionais capacitados e comprometidos
com a prestação de um atendimento eficiente e de qualidade e que supere as
expectativas
de
todos
e
torne
a
estadia
inesquecível.
Um Hotel completo, em meio ao paraíso, espera por você!

O que fazer em Arraial do Cabo
1 – Conhecer a Praia do Farol de barco
Através de um passeio de barco é possível conhecer a Praia do Farol,
uma das mais belas do Brasil, acessível apenas por barco. O local é
protegido pela marinha e o acesso é controlado e limitado. Cada
embarcação fica cerca de 50 minutos por lá então aproveite para curtir
o mar de águas cristalinas com tons azulados e/ou esverdeados. A bela
praia não possui construções e nenhuma infra estrutura, o que deixa o
passeio ainda mais especial.

2 – Ir até a Praia do Forno pela trilha
Se você comprar o passeio de barco até a Praia do Farol, certamente
ele fará uma parada na Praia do Forno, outra bela praia de Arraial do
Cabo. Elas são bem parecidas no quesito beleza, porém esta praia já
possui infra estrutura e fica bem mais cheia. Mas o melhor mesmo é ir
até esta praia seguindo a trilha que sai da Praia dos Anjos, pois assim
poderá chegar até o topo de uma encosta, de onde se tem um visual
fantástico desta praia.

3 – Curtir as prainhas do Pontal do Atalaia
Outra bela e deserta praia de Arraial do Cabo, também pode ser
conhecida através dos passeios de barco. Dá pra ir até lá por conta
própria, passando por um condomínio, assim poderá curtir a praia por
mais tempo. De acordo com a maré, a praia pode se dividir em várias
“prainhas”, daí veio o nome do lugar no plural.

4 – Praticar mergulho de batismo
São mais de 200 pontos de mergulho, incluindo naufrágios, com rica
vida marinha e ótima visibilidade. A Master Dive realiza mergulhos de
batismo, para aqueles que não tem curso de mergulho. Durante a
atividade, é possível avistar belíssimos corais, diversos peixes,
tartarugas e arraias, uma experiência única.

5 – Conhecer a Gruta Azul
Também durante o passeio de barco, é possível conhecer a Gruta Azul,
um lugar lindo e único, cujo nome vem dos efeitos causados pelas
paredes internas, que têm tons dourado e prateado e que se tornam
azuis de acordo com a incidência de luz.

6 – Dar um mergulho na Prainha
É a praia mais urbanizada e com acesso facilitado. Costuma ficar lotada
na alta temporada e nos finais de semana, por ser a primeira praia
avistada pelo turistas que chegam à cidade. Possui boa infra estrutura
e águas claras com areia branquinha. É outra bela praia a se conhecer,
porém é mais “popular”.

7 – Contemplar o Pôr do Sol
O Pontal do Atalaia é o melhor local para curtir este espetáculo da
natureza. Várias pessoas se reúnem no topo do morro para curtir o pôr
do sol, sendo possível avistar também outras praias e ilhas da cidade,
no local conhecido como Mirante do Pontal.

8 – Passeio até Cabo Frio
São apenas 10 quilômetros separando Cabo Frio de Arraial do Cabo.
Para quem gosta de praias mais movimentadas, a Praia do Forte possui
boa estrutura, areias brancas e águas claras e transparentes. Mas se
gosta de praias menos movimentadas (como eu), a Praia das
Conchas é belíssima e super tranquila, com boa infra estrutura. Os
costões que contornam a Praia das Conchas possuem trilhas com vista
espetacular para esta praia.

9 – Passeio até Búzios
Não há muito o que fazer em Arraial do Cabo durante a noite, então,
uma opção é ir até Búzios, à 36 quilômetros, onde há uma agitada vida
noturna. Mas Búzios também possui belas praias podendo estender
ainda mais o seu passeio. A Praia da Azeda e Azedinha por exemplo, é
belíssima, acessível apenas por trilha ou acqua táxi.

10 – Praia do Anjos
É daqui que partem os passeios de barco, então, a praia é imprópria
para banho. Possui boa infraestrutura e o visual é composto por
diversos barcos, mas o grande valor desta praia é histórico. Foi ali que
o navegador Américo Vespúcio aportou em 1503. Por ali também está
a Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, construída em 1506 e
responsável por receber a primeira missa em ambiente fechado do país.

