
Artigo - Passeios em Arraial do Cabo

5 incríveis passeios em Arraial do Cabo: dicas,

opções e mais!
A sua viagem foi feita para viver momentos inesquecíveis!

Mar azul e cristalino, areias brancas, muito sol, paisagem paradisíaca….

Estamos falando de Arraial do Cabo, um dos destinos mais bonitos do Rio de Janeiro e

do Brasil.

A cidade é perfeita para quem ama estar cercado pela natureza e praias deslumbrantes.
Algumas das mais visitadas são: as Prainhas do Pontal do Atalaia, a Praia do Farol e a

Praia do Forno.

Hoje nós vamos contar tudo sobre este destino incrível e vamos dar dicas valiosas para

você aproveitar ao máximo a sua estadia em Arraial do Cabo.

Então, para saber quais são os lugares imperdíveis e os melhores passeios em Arraial

do Cabo, é só continuar lendo:

5 incríveis passeios em Arraial do Cabo:

É claro que o simples fato de estar em Arraial do Cabo já é um sonho!

Mas para conhecer os pontos mais bonitos e ter uma experiência verdadeiramente

inesquecível, vale muito a pena apostar nos passeios feitos sob medida para aquilo que

você mais quer curtir.

E tem muitas opções de passeios em Arraial do Cabo, com diversas atividades para
todas as idades, gostos e dentro do seu orçamento, claro.

Separamos os melhores passeios para você, sem esquecer da duração, trajeto,
valores… todas as informações importantes:



1- Passeio de barco

Melhor do que ir a uma praia por dia é ir a várias praias no mesmo dia, concorda?

E melhor ainda: como muitas dessas praias são acessíveis apenas de barco, elas nunca
estão muito cheias e é como se o mar inteiro fosse todo seu. Já imaginou?

Ah, e não precisa se preocupar com nada. Os barcos são bastante seguros, com

equipamentos próprios. Além disso, a tripulação é experiente e preparada para dar o

melhor

atendimento.

Este é um dos passeios em Arraial do Cabo mais procurados pelos turistas, e não é à

toa.

Você vai conhecer lugares incríveis como: Prainhas do Pontal do Atalaia, Praia do Forno,

Gruta Azul, Perfil do Gorila, Fenda de Nossa Senhora e, é claro, a famosa Ilha do Farol.

Os barcos fazem paradas para mergulho em alguns destes pontos e, em outros, a parada

é panorâmica, para apreciar a vista e tirar muitas fotos para o seu Instagram.

Quer agendar um passeio de barco hoje mesmo? Entre em contato conosco!

2- Mergulho

Arraial do Cabo também é conhecida como “o Caribe Brasileiro”, por causa das águas
azuis e cristalinas do mar.

Vale lembrar que em Arraial acontece a ressurgência, um fenômeno em que diversas

correntes marinhas chegam ao litoral. Isso traz muitos nutrientes e cria um ambiente
propício para a vida marinha.

Isso quer dizer que é possível ver de pertinho peixes, tartarugas marinhas, crustáceos,

entre outros. É ou não é imperdível?

E, caso você nunca tenha mergulhado, não precisa se preocupar: muitas empresas
oferecem também o mergulho de batismo, com acompanhamento e segurança. Assim, a

sua primeira vez no fundo do mar será inesquecível.

https://www.bioicos.com.br/post/zonas-de-ressurgencias-nos-oceanos


Este passeio inclui o transporte de barco, os equipamentos necessários e um lanche a

bordo.

Fique atento: pessoas com problemas respiratórios ou cardíacos devem escolher outros

passeios em Arraial do Cabo.

Reserve já o seu mergulho em Arraial do Cabo!

3- Passeio de Buggy

Se você quer conhecer as paisagens mais incríveis e fazer uma verdadeira rota do
paraíso,  este é um dos passeios em Arraial do Cabo mais indicados.

Você vai poder conhecer diversas praias, mirantes e outros pontos inesquecíveis de

Arraial, guiado por quem conhece o lugar como a palma da mão.

Os passeios são totalmente seguros e os motoristas são credenciados. E ainda por cima

dá para tirar muitas fotos em cenários inacreditáveis.

A melhor parte? É totalmente acessível para pessoas de todas as idades e também para

cadeirantes. Dá para curtir com a família inteira!

O passeio de Buggy vai fazer você se apaixonar pela beleza de Arraial do Cabo!

Entre em contato e agende o seu passeio de Buggy!

4- Vôo de Paramotor

Se você é do time que gosta mesmo é de muita adrenalina, este é um dos passeios em

Arraial do Cabo mais indicados.

O Paramotor, ou Parafly, é uma adaptação do parapente e funciona com o auxílio de um

motor que fica nas costas do piloto.

http://www.ecobrasil.eco.br/25-restrito/categoria-atividades/887-voo-livre-paramotor


Para garantir a segurança, os voos são acompanhados de um profissional e com todo o

equipamento necessário.

É necessário também checar as condições climáticas para definir os possíveis roteiros

antes de decolar.

O passeio de paramotor é realmente imperdível. Afinal, quantas pessoas podem dizer
que já voaram sobre a belíssima paisagem de Arraial?

Agende seu vôo de paramotor em Arraial do Cabo!

5- Passeio de quadriciclo

Já imaginou poder pilotar pelas areias, sentir o vento batendo no rosto e o sol
aquecendo seu corpo?

Se esta cena parece perfeita, tenho uma ótima notícia: basta ir para Arraial do Cabo e fazer
um passeio de quadriciclo!

Além de encher os olhos com as paisagens e a natureza exuberante, este passeio em

Arraial do Cabo tem paradas para apreciar a vista, tirar muitas fotos, e, é claro, você vai
poder pilotar o quadriciclo motorizado!

E, se você nunca fez isso antes, não precisa se preocupar. O guia condutor ensina tudo
que é necessário fazer para você poder fazer sua estreia como piloto com segurança e

em grande estilo.

O valor do passeio é por quadriciclo, sendo que podem ir até duas pessoas em cada

quadriciclo.

Reserve um quadriciclo em Arraial do Cabo

E se eu quiser fazer todos estes passeios em Arraial do Cabo?

Com tantas opções incríveis de passeios em Arraial do Cabo, é mesmo muito difícil
escolher apenas uma.



A boa notícia é que você pode fazer dois, três ou até mesmo todos estes passeios.

Afinal, o que torna uma viagem inesquecível são os momentos maravilhosos e as

experiências que ficam no coração.

Todas as agências que mencionamos aqui oferecem pacotes para mais de um passeio,

com descontos e opções de parcelamento.

Assim você pode aproveitar sua viagem com muita alegria e despreocupação… e viver
momentos inesquecíveis durante os passeios em Arraial do Cabo.

Consulte pacotes de até cinco passeios em Arraial do Cabo!


