
CABO FRIO





CABO FRIO
LOCALIZAÇÃO

Cabo Frio está localizado no estado do Rio de Janeiro, 
estando a uma altitude de quatro metros acima do nível do 
mar.

É a cidade da região dos lagos com maior economia, e 
exerce determinada influência no cenário estadual. A 
cidade se consolidou como um influente polo turístico, e é 
uma importante parte da rota de turismo fluminense, 
sendo o principal destino da chamada Costa do Sol.

Prepare-se para mergulhos com uma flora rica e variada. 
Não é raro encontrar nudibrânquios de cores variadas, 
tartarugas e peixes diversos.



Ressurgência
A ressurgência costeira é um fenômeno causado pela ação dos ventos atuantes paralelamente à plataforma continental 

que, juntamente com o efeito de Coriolis, induz o transporte das águas de superfície em direção ao oceano. Este 

transporte longitudinal é compensado pelo transporte vertical, ou seja, pela elevação de águas frias e ricas em nutrientes 

das camadas inferiores para as camadas superiores. Este fenômeno é o responsável pelo alto desenvolvimento de 

fitoplânctons e da flora subaquática: Como a fotossíntese ocorre nas camadas superficiais, o transporte de nutrientes das 

camadas inferiores provoca um alto desenvolvimento de fitoplânctons. Estes, por sua vez, constituem a base para a 

cadeia alimentar dos oceanos, servindo de alimento para peixes e outros animais marinhos, o que torna a Região dos 

Lagos uma das regiões mais propícias para a pesca no Brasil.

A ressurgência é mais intensa no verão e, quando os ventos mudam de direção, com a chegada de frentes frias, ocorre o 

fenômeno contrário, a subsidência. Esta é provocada pelo retorno das massas de água fria para as Malvinas, fazendo com 

que as águas frias recuem da costa e fiquem a profundidades maiores.



Pousada Porto 
Canal
A Pousada é sensacional para 
mergulhadores. A marina fica 
praticamente na porta do quarto, e 
nesse intervalo tem uma piscina e um 
restaurante.

O pedido do almoço pode ser feito da 
embarcação no retorno dos 
mergulhos.

Todas as fotos foram feitas última 
saída do grupo.



Pousada Porto 
Canal
A Porto Canal oferece piscina, 
restaurante e bar, além de quartos 
com varandas e vista do canal Ogiva de 
Cabo Frio. O hotel também oferece 
WiFi gratuito.

Os quartos da Pousada Porto Canal 
possuem ar-condicionado, TV a cabo, 
telefone e frigobar.

A Pousada Porto Canal tem uma 
localização conveniente para a prática 
de esportes aquáticos, que incluem 
mergulho e passeios de barco. O 
estacionamento público está 
disponível em frente da propriedade.

Fonte: Booking.com





Litoral Sub
Embarcação Porto Canal II tem um 
excelente serviço de bordo que 
oferece água, refrigerantes, chás, 
paçoca, bombons, biscoitos, frutas, 
sanduíches e toalhas.

O barco é excepcionalmente 
confortável e espaçoso.







Descrição do Pacote

✓ Transporte RODOVIÁRIO partindo Jundiaí ou São Paulo até Cabo Frio

✓ Saída na sexta feira às 19h30 de Jundiai/21h00 de São Paulo

✓ Hospedagem Pousada Porto Canal em quarto duplo

✓ Café da Manhã

✓ 04 Mergulhos

✓ Passeio de Barco para acompanhantes



Day-by-day
1º DIA – SEXTA FEIRA– Saída de Jundiaí às 19h30 , passando por São Paulo aproximadamente às 
21h00

2º DIA – SÁBADO – Chegada na Pousada para o Café da Manhã e saída embarcada às 9h para 2 
mergulhos. Retorno para o almoço em torno das 14h.

Opção de almoço à La Carte no restaurante da pousada ou porções na beira da piscina (Refeição 
não incluída no pacote)

À noite – Jantar livre (não incluído no pacote) – Recomendamos um jantar com todo o grupo no 
restaurante próximo à pousada.

3º DIA – DOMINGO – Café da Manhã às 8h e saída para  2 mergulhos. Retorno na pousada e 
almoço na estrada. Chegada em Jundiai em torno das 23h.



Valores
Mergulhador: R$ 1.520,00

Não Mergulhador: R$ 1.160,00

Pagamento em até 3 x no cartão de crédito ou 5 x com cheques pré.


