






Roteiros

Os roteiros descritos são sugestivos, e 
dependendo das condições pode-se adaptar 
para a vontade dos hóspedes. Fica à critério 
do comandante de cada embarcação decidir 
qual será o trajeto do passeio assim como 
onde serão as paradas, de acordo com as 
condições de mar.

Cabo Frio
.:  Ilha do Japonês 

.:  Praia do Forte

.:  Ilha do Papagaio - bom para snorkel 
    e mergulho

.:  Praia das Conchas - bom para 
    ancoragem calma, snorkel e   
    possiblidade de ir na areia
.:  Praia do Peró

Arraial do Cabo
.:  Ilha do Japonês 

.:  Ilha do Papagaio - bom para snorkel e
    mergulho

.:  Praia do Forno - bom para snorkel e 
    possiblidade de ir na areia

.:  Prainha do Pontal

.:  Praia do Farol  - considerada a água 
    mais clara do Brasil
.:  Gruta Azul

Búzios
.:  Ilha do Japonês 

.:  Ilha do Papagaio - bom para snorkel e
    mergulho

.:  Praia de Geribá 

.:  Praia da Ferradura - boa para        
    ancoragem calma, snorkel e    
    possibilidade de ir na areia
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Escuna Maria Antonia

A escuna Maria Antonia é um belo barco 
de 43 pés, com linhas clássicas, segura, 
confortável e sofisticada

Em grupos de no máximo 6 pessoas 
(recomendado para crianças), hóspedes 
podem navegar por Cabo Frio, Arraial do 
Cabo e Búzios em passeios que têm entre 4 
e 6h de duração

Devido à navegação em mar aberto, a 
escuna é a única embarcação que possibilita 
passeios à Búzios

É possível realizar um churrasco a bordo 
(de carne ou peixe) com bebidas fornecidas 
pelo Hotel Solar do Arco

Comodidade de pagamento no check-out
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Valores: R$ 300,00 por hora (mínimo de 4h: 
R$ 1.200,00) + 10% de taxa de serviço





Passeios de Jet Ski

O mar de Cabo Frio e o tranquilo Canal do 
Itajuru são excelentes para a prática de jet 
ski, seja na cercania ou mesmo em passeios 
até Arraial do Cabo

A duração do aluguel de jet skis depende da 
necessidade dos hóspedes, com opções de 
1 até 8h

Cada jet ski alugado possui capacidade 
máxima de 3 pessoas por jet ski, incluindo 
o condutor

Para aluguel de jet ski sem marinheiro é 
necessário possuir carteira de motonauta
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Valores:
8h - R$ 960,00 ou R$ 1.200,00 em alta 
temporada + gasolina
4h - R$ 480,00 ou R$ 600,00 em alta 
temporada + gasolina
1h - R$ 300,00 para uma pessoa ou R$480,00 
para duas pessoas 
+ 10% de taxa de serviço





Canoa Havaiana

A canoagem havaiana é um dos esportes 
mais completos e antigos do mundo

Cada canoa tem capacidade mínima de 3 
pessoas e máxima de 6

O roteiro do passeio pode passar pela Ilha  
do Japonês, Boca da Barra e Praia do Forte, 
com duração de 1h

Devido ao esforço físico necessário, a  
capacidade física precisa ser avaliada antes 
da confirmação

Inclui lunch box (água, refrigerantes, sucos, 
frutas e sanduíches)
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Valores: 
R$ 300,00 + 10% de taxa de serviço



Stand Up Paddle

O tranquilo Canal do Itajuru é perfeito para a 
prática de stand-up paddle

Por meio de nossos parceiros 
recomendados,   oferecemos passeios com 
capacidade máxima de 5 pessoas

O roteiro do passeio pode ir até a Ilha do 
Japonês, Boca da barra e Praia do Forte
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Valores:
30min - R$ 40,00 (por pessoa)
1h - R$ 60,00 (por pessoa)
1h com personal - R$ 1.000,00 (por pessoa)
+ 10% de taxa de serviço



Frota de Barcos

Oferecemos uma frota de barcos parceiros 
para os hóspedes que buscam mais conforto 
e comodidade nos passeios náuticos na 
Região dos Lagos

Barcos modernos, adaptados para crianças,  
com serviço de comida e bebidas organizado  
por nossa equipe e com a facilidade de 
pagamento no check-out

Fast Boat :: 31 pés 
(capacidade máx: 10 pessoas)

.: Roteiros: Cabo Frio e Arraial

.: Saída 9h e retorno 17h

.: Cabine com suíte e ducha de água doce
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Valores: Cabo Frio: R$ 2.000,00
               Arraial: R$ 2.640,00



Fast Boat :: 29 pés 
(capacidade máx. 12 pessoas) 

.:  Roteiros: Cabo Frio e Arraial

.:  Saída 9h e retorno 17h

.:  Cabine com suíte e ducha de água doce

.:  Opção de serviço gourmet e chopeira 
    Germania
.:  Wakeboard, stand up pedal ou equipamento
    de mergulho, a combinar

Real Boats :: 24 pés 
(capacidade máx. 7 pessoas)

.:  Roteiros: Cabo Frio e Arraial

.:  Duração: 4h ou 7h

.:  Toldo, som, churrasqueira, geleira

 

Euro Boats :: 31 pés 
(capacidade máx. 12 pessoas)

.:  Roteiros: Cabo Frio e Arraial.

.:  Duração 4h ou 7h

.:  Cabine com cama e banheiro, toldo, som, 
    churrasqueira, geleiraValores: Cabo Frio: R$ 1.800,00

               Arraial: R$ 2.400,00

Valores: Cabo Frio: R$ 720,00 (Baixa Temp.)
                                 R$ 960,00 (Alta Temp.)
Cabo Frio + Arraial: R$ 960,00 (Baixa Temp.)
                                 R$ 1.200,00 (Alta Temp.)

Valores: Cabo Frio: R$ 1.800,00 (Baixa Temp.)
                                 R$ 2.040,00 (Alta Temp.)
Cabo Frio + Arraial: R$ 2.040,00 (Baixa Temp.)
                                 R$ 2.200,00 (Alta Temp.)

+ 10% de taxa de serviço em todos os valores



Outras Experiências

.: Para os que buscam uma experiência mais 
   intimista também oferecemos passeios em
   embarcações a vela de 16 pés na cercania
   do Hotel Solar do Arco

.: Máximo de 2 pessoas por embarcação

.: Os passeios duram cerca de 3h

.: Roteiros: Ilha do Japonês, Boca da Barra e    
   Praia do Forte

Barcos a Vela
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Valores:
R$ 540,00 + 10% de taxa de serviço






