
 

25º ENCONTRO MAIOR IDADE BANCORBRÁS 
PROGRAMAÇÃO 

 
Dia 5 
Chegada do grupo no aeroporto Santos Dumont no voo Gol 2061 às 11:10. 
Traslado para Armação de Búzios, serão 172 km no tempo médio de 2h40min. Chegada prevista em Armação de 
Búzios às 14h:45min. Acomodação no Hotel Atlântico Búzios ****, incluído almoço com 1 bebida não alcoólica. Resto 
da tarde livre para descansar e aproveitar a piscina para relaxar.  
Às 20:00 será servido o jantar, com 1 bebida não alcoólica incluída.  
Às 21hs teremos nossa festa dançante com a Banda Hits onde nos encontraremos com todo o grupo e será servido 
um coquetel volante e bebida alcoólica a vontade. O tema dessa noite será a Malandragem Carioca, vamos dançar e 
nos divertir bastante! Venha a caráter e anime ainda mais nossa festa!! 
 
Dia 6 
Início café da manhã 7h.  Saída do hotel com o guia para nosso tour Búzios em transporte aberto, Troller, em tempo 
médio de 1h:30min. Faremos um lindo passeio por 11 praias e 2 mirantes num veículo aberto, que proporciona uma 
vista incrível e sem “molduras”, sentindo o cheiro do mar, o ar puro, a brisa e tudo que é preciso para se ter uma 
sensação de real contemplação dos lugares mais bonitos e nem sempre visitados em Búzios. Retorno ao hotel. Almoço 
não incluído. Tarde livre para conhecerem a praia, tomar banho de mar ou aproveitar a piscina. 
Às 20:00 horas será servido o jantar com 1 bebida não alcoólica incluída.  
Saída com o nosso guia de turismo para o By Night no centro de Búzios em transporte privativo. Vamos passear pela 
famosa Rua das Pedras com suas lojas, bares e restaurantes. Retorno ao hotel no horário marcado pelo guia. 
 
Dia 7 
Início café da manhã 7h.  Dia livre, almoço não incluído.  
Às 17h30min teremos um momento sunset para contemplar um lindo pôr do sol com voz e violão e alguns drinks (com 
e sem álcool) no hotel, próximo a Capela.  
Às 20h será servido o jantar, com 1 bebida não alcoólica incluída.  
Às 21h faremos um animado karaokê! Teremos um catálogo de músicas onde haverá um músico com instrumento para 
acompanhar os participantes e aproveitarmos também para dançar. Será a noite para você soltar sua voz e encantar 
a todos! Será servido um coquetel volante e bebida alcoólica a vontade. 
 
Dia 8 
Após o café da manhã, saída do hotel para Arraial do Cabo com o guia de turismo, faremos um passeio especial de 
escuna pelas Praias do Farol, Prainhas do Atalaia, Fenda de Nossa Senhora, Gruta Azul, Praia dos Anjos e Praia do 
Forno. Após o passeio, almoço, bebida não incluída. Retorno ao hotel.  
Às 20h será servido o jantar, com 1 bebida não alcoólica incluída. Noite livre, sugerimos uma caminhada média de 10 
minutos (700m) até a Rua das Pedras pelo calçadão da praia. Caminhada tranquila. 
 
Dia 9 
Após o café da manhã, saída do hotel para Cabo Frio com o guia de turismo. Conheceremos a Ilha do Japonês, Praia 
do Peró, Centro Cultural, Rua da Gamboa e almoço, bebida não incluída.  
Às 20h será servido o jantar, com 1 bebida não alcoólica incluída. 
Às 21hs daremos início a nossa festa dançante de encerramento com a Banda Hits onde será servido um coquetel 
volante e bebida alcoólica a vontade. O tema dessa noite será a Noite Brega, vamos dançar e nos divertir bastante! 
Capriche na sua roupa e assessórios! Será nossa festa de despedida, onde levaremos conosco boas lembranças, fotos 
divertidas e novas amizades! 
 
Dia 10 
Café manhã  
Neste dia o almoço será servido mais cedo, às 11:30.  Retorno ao Rio de Janeiro com saída do hotel às 12:30. 
 
 
** Passeios sujeito alteração de datas conforme condições climáticas. 
** Horário das saídas dos passeios a confirmar no local pela Equipe Bancorbrás 


