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Atualização: 12/02/2021 

DESCRITIVO DATAS HOSPEDAGEM com VALOR POR PESSOA 

CABO FRIO 
 

3 DIAS em viagem de BHte 

1 DIÁRIA com café 

 

ÔNIBUS LEITO TURISMO 

GUIA ACOMPANHANTE 

 

Obs: Até uma criança por 

apartamento com desconto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
OU 

DEPÓSITOS ANTES DA VIAGEM 

 

05/03 a 07/03 
CA.JO 

 

12/03 a 14/03 
CA.JO 

 

19/03 a 21/03 
CA.JO 

 

09/04 a 11/04 
CA.JO 

 

16/04 a 18/04 
CA.JO 

  

23/04 a 25/04 
CA.JO  

 

31/04 a 02/05 
CA.JO.MA 

 

07/05 a 09/05 
CA.JO.MA 

 

21/05 a 23/05 
CA.JO.MA 

 

11/06 a 13/06 
CA.JO.MA 

 

14/06 a 16/05 
CA.JO.MA 

 

18/06 a 20/06 
CA.JO.MA 

 

25/06 a 27/06 
CA.JO.MA 

 

 

 

Individual R$ 578,00 

Duplo / Triplo R$ 388,00 
Quadruplo R$ 368,00 

Criança 6 a 10 anos R$ 298,00 

Poltrona 0 a 5 anos R$ 228,00 

Criança colo 0 a 5 anos R$ 0,00 

 

 

 

 

Individual R$ 588,00 

Duplo / Triplo R$ 398,00 
Quadruplo R$ 378,00 

Criança 6 a 10 anos R$ 298,00 

Poltrona 0 a 5 anos R$ 228,00 

Criança colo 0 a 5 anos R$ 0,00 

 

 

 

 

 

Individual R$ 608,00 

Duplo / Triplo R$ 408,00 
Quadruplo R$ 398,00 

Criança 6 a 10 anos R$ 308,00 

Poltrona 0 a 5 anos R$ 228,00 

Criança colo 0 a 5 anos R$ 0,00 

 

 
 

 

Observações: Não dando para realizarmos sua viagem no período contratado por alguma restrição imposta como, não poder 
entrar na cidade do destino, hotel ou ônibus por motivo de Pandemia Covid-19, o cliente terá direito a remarcação ou carta 
de crédito do valor garantido. Valores e disponibilidade sujeitos à alteração sem aviso prévio. Obrigatória apresentação de 
documentos originais para embarque. Desconto para até 1 criança valido para hospedagem com dois adultos no mesmo 
apartamento. Criança de 0 a 5 anos podem viajar no colo se não quiser pagar a poltrona. Os ônibus utilizados são com poltronas 
Leito-Turismo. Caso não seja atingida a quantidade de 35 passageiros para operar nossa viagem, poderemos operar em parceria 
com outras operadoras. Neste caso as poltronas escolhidas podem alterar os números. Fica da escolha do cliente em mudar de 
data, mudar de ônibus e número de poltrona ou restituição dos valores.  
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Atualização: 11/02/2021 

 

Observações: Não dando para realizarmos sua viagem no período contratado por alguma restrição imposta como, não poder 
entrar na cidade do destino, hotel ou ônibus por motivo de Pandemia Covid-19, o cliente terá direito a remarcação ou carta 
de crédito do valor garantido. Valores e disponibilidade sujeitos à alteração sem aviso prévio. Obrigatória apresentação de 
documentos originais para embarque. Desconto para até 1 criança valido para hospedagem com dois adultos no mesmo 
apartamento. Criança de 0 a 5 anos podem viajar no colo se não quiser pagar a poltrona. Os ônibus utilizados são com poltronas 
Leito-Turismo. Caso não seja atingida a quantidade de 35 passageiros para operar nossa viagem, poderemos operar em parceria 
com outras operadoras. Neste caso as poltronas escolhidas podem alterar os números. Fica da escolha do cliente em mudar de 
data, mudar de ônibus e número de poltrona ou restituição dos valores.  

 

ROTEIRO DETALHADO – CABO FRIO FINAL DE SEMANA 

 
1º DIA - BELO HORIZONTE / CABO FRIO 

 21h00 - Início dos procedimentos de embarque na Rua Guajajaras, 1353, Barro Preto - Belo 

Horizonte - MG (Terminal Turístico JK), OBS: (Consulte seu atendente locais de embarque BETIM e 

CONTAGEM) 

 21h30 - Partida em ônibus-leito turismo, equipado com ar condicionado, toalete, DVD, CD e guia 

acompanhante, com destino a Cabo Frio - RJ. 

 

2º DIA -  CABO FRIO   

 Chegada pela manhã bem cedo. Sugerimos que levem na bagagem de mão, roupa de banho 

para desfrutar piscina do hotel ou praia. Hospedagem de acordo com a disponibilidade do hotel, 

visto que a diária inicia a partir das 14h00.  

 Dia inteiramente livre para curtir,  

 

3º DIA -  CABO FRIO / BELO HORIZONTE 

 CAFÉ DA MANHÃ, manhã inteiramente livre para curtir,  

 16h30 - Entrega das chaves e fechamento de contas, 

 17h00 - Seguiremos viagem de volta para Belo Horizonte.  

 

Nossos agradecimentos e esperamos encontrá-lo em um de nossos próximos roteiros. 

 

Fim de nossos serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   


