
ARRAIAL DO CABO 
BLOQUEIO 

 
SAÍDA: 16/01/2020 – 7 DIAS 

 
ROTEIRO 
 
DIA 01 (16/01) – Porto Alegre / Rio de Janeiro 
Embarque no aeroporto com direção ao Rio de Janeiro. Chegada e traslado para Arraial do 
Cabo. Hospedagem. 
  
DIA 02 (17/01) – Arraial do Cabo 
Café da Manhã. Dia livre. Hospedagem. 
  
DIA 03 (18/01) – Arraial do Cabo 
Café da Manhã. Dia livre. Hospedagem. 
  
DIA 04 (19/01) – Arraial do Cabo 
Café da Manhã. Dia livre. Hospedagem. 
  
DIA 05 (20/01) – Arraial do Cabo 
Café da Manhã. Dia livre. Hospedagem. 
  
DIA 06 (21/01) – Arraial do Cabo 
Café da Manhã. Dia livre. Hospedagem. 
  
DIA 07 (22/01) – Arraial do Cabo / Rio de Janeiro / Porto Alegre 
Café da manhã. Dia livre. Em horário determinado, traslado para o aeroporto do Rio de Janeiro. 
Embarque no voo com destino a Porto Alegre. 
 
 

INCLUI  
 
» Passagem aérea 
 

 
 
» Transfer IN/OUT – Aeroporto SDU/ Hotel Arraial do Cabo/ Aeroporto SDU 
» 06 noites de hospedagem com café da manhã  
» Seguro viagem 
» 01 mala de 23kg por pessoa 
 
 

 
 



 
HOTÉIS 
 
Pousada Mirante Da Prainha 
Rua Jose Pinto de Macedo (Arraial do Cabo, Brasil) 
 
Conforto e qualidade em meio ao Caribe Brasileiro. A pousada Mirante da Prainha se localiza 
próxima a Prainha, primeira praia logo que se chega em Arraial do Cabo. Distante de poluição e 
stress de grandes centros urbanos, oferecemos aos nossos hóspedes uma estadia ao meio do 
Caribe Brasileiro chamado Arraial do Cabo. Nossas novas instalações, foram planejadas para criar 
o máximo de conforto, com quartos bem estruturados e com vista panorâmica para as praias. 
Todas as suítes dispõem de tv lcd, frigobar, e ar-condicionado. Camas confortáveis e quartos 
limpos. Venha desfrutar do nosso completo café da manhã com quitutes únicas e aprovadas por 
nossos hóspedes. A piscina, se localiza numa área com vista privilegiada para praia dos Anjos. 
Todas as áreas da Pousada e Suítes dispõem de wi-fi. Nossa equipe preparada e bem treinada, 
está pronta para atender suas necessidades, e tornar sua estadia conosco uma experiência 
inesquecível e única. 
 
VALOR TOTAL EM APARTAMENTO SINGLE: R$3.846,30  + R$65,08 taxas 
VALOR TOTAL EM APARTAMENTO DUPLO: R$2.484,72  + R$65,08 taxas 
VALOR TOTAL EM APARTAMENTO TRIPLO: R$2.302,96  + R$65,08 taxas  
VALOR CHD: R$1.973,04  + R$65,08 taxas 
 

 
 

Pousada Genesis 
Rua Antonio de Souza Teixeira, 19, Arraial do Cabo  
 
Situada a apenas 450 m da Praia Grande e a 650 m da Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, a 
Pousada Gênesis oferece equipe disponível 24h na recepção, informação turística e piscina com 
solário. No Centro de Arraial, a pousada está a 10 minutos a pé do Terminal Rodoviário Fernando 
Barros Pessoa. Com variedade de pães, bolos e frutas, o café da manhã é servido no estilo buffet 
e ainda conta com frios, biscoitos, mel e geleia. Inclui bebidas quentes e frias e o hóspede 
também tem um bar americano à disposição ao lado da piscina. Os quartos são equipados com 
ar-condicionado, TV de LED a cabo e Wi-Fi grátis, bem como som ambiente e frigobar, assim 
como banheiro com secador de cabelo. Há unidades mais amplas e com varanda. A 
churrasqueira no jardim e a sala de TV estão disponíveis ao hóspede, assim como o 
estacionamento gratuito. A Pousada Gênesis facilita a hospedagem com traslados até o porto 
por uma taxa adicional. Em 10 minutos de carro pode-se conhecer o Restaurante Flutuante ou a 
Praia Brava. A Prainha fica a 2 km da pousada, o Pontal do Atalaia está a 5 km e a Gruta Azul 
encontra-se a 5,5 km. Já o Aeroporto de Cabo Frio está a 11,5 km. 
 
VALOR TOTAL EM APARTAMENTO SINGLE: R$4.240,77  + R$65,08 taxas 
VALOR TOTAL EM APARTAMENTO DUPLO: R$2.696,95  + R$65,08 taxas 
VALOR TOTAL EM APARTAMENTO TRIPLO: R$2.434,47  + R$65,08 taxas  
VALOR CHD: R$1.156,73  + R$65,08 taxas 
 

 
 

Pousada Porto Praia 
Rua Villas Boas, 161 Praia dos Anjos (Arraial do Cabo, Brasil) 
 



Próximo às cidades de Cabo Frio e Búzios, charme e bom gosto lhe aguardam em Arraial do 
Cabo na Pousada Porto Praia. Uma vista privilegiada emoldurada pela montanha a 15 minutos a 
pé da Praia Grande, e a 7 minutos da Praia dos Anjos de onde saem os passeios de barco e 
grupos de mergulho. Agende agora mesmo sua estadia. 
  
 
VALOR TOTAL EM APARTAMENTO SINGLE: R$4.352,98  + R$65,08 taxas 
VALOR TOTAL EM APARTAMENTO DUPLO: R$2.738,05  + R$65,08 taxas 
VALOR TOTAL EM APARTAMENTO TRIPLO: R$2.522,00  + R$65,08 taxas  
VALOR CHD: R$2.112,54  + R$65,08 taxas 
 

 

FORMAS DE PAGAMENTO 
# PAGAMENTO À VISTA: 
Depósito bancário com 5% de desconto 
  
# PAGAMENTO COM  CARTÃO DE CRÉDITO 
Entrada de 30% + taxas e saldo em até 9X no cartão de crédito (VISA OU MASTERCARD) 
Entrada de 20% + taxas e saldo em até 7X no cartão de crédito (VISA OU MASTERCARD), cheque 
ou boleto 
Sem entrada - em até 6X no cartão de crédito (VISA OU MASTERCARD) 
 


