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 CONHEÇA A HISTORIA DE BUZIOS

 

O pioneiro nome de batismo português da península foi “ponta dos búzios”, devido à
presença de numerosas conchas de moluscos gastrópodes em suas praias. Com a

construção da Armação das Baleias de Búzios, o estabelecimento comercial, passa a
topônimo substituto do original, incorporando o vocábulo composto “Armação dos
Búzios”. Estas conchas eram utilizadas como adorno e como buzina, nos tempos

primitivos anunciavam os combates e, até o ano de 1965, ainda podiam ser ouvido o
som das buzinas, dos vendedores de peixe, anunciando a mercadoria fresca pelas ruas da península.

A precária presença portuguesa em Búzios favoreceu a estadia episódica de
embarcações francesas e inglesas no porto da península. O ancoradouro fronteiro à Ilha
do Caboclo, serviu como apoio terrestre as longas viagens transoceânicas, base naval de

pirataria contra a navegação portuguesa e espanhola, e tráfico de pau-brasil que se fazia
com a ajuda de jesuítas e índios catequizados.

Durante a década de 1950, a praia da Armação foi o sítio preferencial das primeiras
residências de veraneio, visto que algumas famílias da burguesia brasileira e francesa –

atraídas pela geografia paradisíaca, exuberância da caça submarina e proximidade
relativa da cidade do Rio de Janeiro -, herdaram ou compraram e reformaram os antigos

imóveis senhoriais da enseada portuária. A praia de Manguinhos foi o sítio preferencial
das primeiras construções de veraneio, levantadas no precursor loteamento de Luis Reis e Jackon Sampaio.



 CONHEÇA A HISTORIA DE BUZIOS

No entanto, a transformação do povoado começou em 1964, com a temporada de férias da atriz Brigitte Bardot e seu
namorado brasileiro. A presença em Búzios da mais famosa estrela do cinema francês foi noticiada exaustivamente pelos
meios de comunicação nacionais e internacionais, dando impulso definitivo àquele que seria considerado um dos balneários

mais charmosos do mundo, que passa a ser frequentado, especialmente por franceses e argentino.À época, os buzianos
entenderam que a superação do grave momento histórico favorecia a luta radical pelo desenvolvimento socioeconômico

sustentável sem a intermediação cabo-friense. Empolgados com o processo libertário cabista, começaram a fazer proselitismo
em busca da emancipação política-administrativa do 3º distrito.O governo de 1989-1992 ultrapassou qualquer previsão

pessimista. O movimento emancipacionista então renasceu e passou a ser financiado por Umberto Modiano, dono da “Marina
Porto Búzios” e do “Hotel Nas Rocas”. Logo diversas lideranças comunitárias e políticas de Armação dos Búzios reuniram as

assinaturas necessárias para iniciar o processo de libertação distrital na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.O
ano de 1992 revelava-se decisivo para a pretensão libertária do 3º distrito. Todos, esperavam que o novo prefeito eleito

cumprisse a promessa de campanha: aguardar o fim da ação no Supremo Tribunal Federal e, caso a sentença fosse
desfavorável aos impetrantes, no outro dia,.Em 1995, as administrações cabo-friense e fluminense, respectivamente,

representadas pelo prefeito José Bonifácio e pelo deputado Alair Corrêa – em nome do governador Marcelo Alencar e como
líder situacionista na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, marcou-se a data do plebiscito para os eleitores
buzianos decidirem a questão separatista. No dia decisivo, os cidadãos compareceram de forma ordeira e maciça às urnas,
consagrando o “sim” que emancipava Armação dos Búzios de Cabo Frio e depois festejando a noite inteira. Desde então, a

confraternização comunitária cedeu lugar à articulação política até a escolha do prefeito, vice-prefeito e vereadores do novo
município brasileiro.



Que tal alugar uma bike para conhecer a península de forma sustentável e ecológica? Búzios tem 70
quilômetros quadrados de extensão e é possível chegar a algumas praias pedalando. Sobre duas, descobre-se
recantos e paisagens incríveis em vários bairros da cidade.A península é interligada por terrenos mistos
(asfalto, terra, pedras...) que podem ser desbravados em passeios leves, em roteiros médios ou em circuitos de
nível avançado. A escolha vai depender do objetivo e do preparo do turista.
 
Com a ideia em pratica em sustentabilidade  nossa Eco - Pousada disponibilizará para nossos hospedes uma
bicicleta de uso coletivo, para mais informações; Solicite em nossa recepção e  aventure - se.
 
 

 PASSEIOS E TRILHAS DE BICICLETA



 4 PONTOS ECOLOGICOS PARA TURISMO

O que pouca gente sabe é que fora dos roteiros turísticos mais conhecidos existe uma parte dessa região ainda mais charmosa que os
destinos óbvios. O Brasil é o país com maior biodiversidade do mundo e Búzios, com sua natureza abençoada, é um fiel reflexo desta

condição e oferece interessantes opções para os amantes desta disciplina. Búzios conta com morros e montanhas de exuberante
vegetação, inundando os sentidos de natureza viva e palpitante. Hoje listamos os melhores 5 pontos de ecoturismo terrestre, para os

amantes da natureza ou para quem cansou da praia e quer conhecer melhor o ecossistema da região. 



A Ponta da Lagoinha fica entre a praia da Ferradura e a praia da

Foca. Seu acesso é por uma pequena trilha que pode ser facilmente

percorrida a pé.

Poça da Tartaruga, um belo local para Snorkeling localizado

próximo ao canto direito da Praia da ferradura.

É preciso ter cuidado com as pedras, excelente local para mergulho



Parque Estadual da Costa do Sol. A maior reserva de pau-brasil em

território fluminense fica na Serra das Emerências, na divisa de Cabo Frio e

Búzios.

A Área de Proteção Ambiental do Pau-Brasil foi criada em 2002 e está

situada entre Cabo Frio e Armação dos Búzios, compreendendo estreita

faixa continental, pequena área de insulares e grande extensão marítima,

a APA do Pau-Brasil é uma área de Reserva da Biosfera de Mata Atlântica,

de acordo com decreto da UNESCO no ano de 1992.



 LUGARES ATRATIVOS

Com a vontade de proporcionar a nossos hospedes a melhor estadia do que se entende sobre recepção, decidimos então listar alguns locais famosos e atrativos da nossa região.

Orla Bardot  - Restaurantes, casas colonias com uma vista beira mar
Rua das Pedras - Ponto de partida de passeios de barco, e um verdadeiro shopping a ceu aberto

Estatua Brigit Bardot 
Estatua Joselino Kubisceck

Gran Cine Bardot 
Radical Parque - Kart, Tiroleza, Boliche entre outros

Igreja de Santana 
Praça dos Ossos

Feira da Ferradura - Rica em cultura, artesanato e comidas diversas
Porto da Barra - Centro gastronomico com restaurantes renomados

Colonia dos Pescadores
Pista de Skate Geribá
Cine Teatro da Rasa

Praça INEFI 
Mirante de Joao Fernandes 

Mirante da Brava



NOSSAS PRAIAS 

Búzios conta com mais de 20 praias divididas entre Norte, Sul e Leste da península, cada uma com suas particularidades

Praia da Ferradura - Localizada entre costões rochosos, praia propícia para banhos e
esportes náuticos. Suas águas são calmas, azuis e transparentes, e as areias claras e
finas, ambiente perfeito para famílias com crianças, protegida dos ventos e correntes

marítimas.

Praia de Manguinhos - Praia extensa, cercada de mangues e vegetação de restinga, de
estreita faixa de areia, com concentração de barcos. É indicada para quem busca

tranquilidade e para os velejadores, pois conta até mesmo com etapas de campeonatos
em esportes de vela.



NOSSAS PRAIAS 

Praia da Tartaruga - Enseada de águas transparentes, calmas e mornas, com piscinas
naturais e bancos de corais. É ponto de desova de Tartarugas Marinas. É uma das mais
lindas de Búzios.Passeios de caiaque e banana boat, aluguel de máscaras de snorkel. No

canto esquerdo há uma trilha que segue até Manguinhos e no direito uma pequena
praia de pedras coloridas.

Praia Azeda e Azedinha- Situadas entre as praias dos Ossos e João Fernandes, Azeda e
Azedinha são parte de uma área de proteção ambiental. São praias pequenas, sendo
que a azedinha tem apenas 30 m, fica a poucos metros da Azeda que tem 100 m de

extensão. É uma pequena enseada de costões rochosos, cercada de vegetação.



NOSSAS PRAIAS 

Praia de João Fernandes e Joao Fernandinho - .São duas belas praias de areias são claras
e finas, águas calmas e transparentes, localizadas no final da Península de Búzios, em

frente à Ilha Branca.Estas praias são bastante frequentadas pelo turismo internacional,
ideais para banho, prática de esportes como mergulho livre (com máscaras e snorkel),

passeios de banana boat, caiaque e de escuna.

Praia de Geribá- A praia de Geribá tem 2 km de extensão, com faixa areia fina e
branca, cercada por rochas com mar agitado. O mar é propício à prática de surfe,

body-boarding, kite-surf e windsurf.Esta praia é badalada durante a alta temporada,
os quiosques ficam lotados pela galera jovem.



NOSSAS PRAIAS 

As praias de Búzios são bastante distintas uma da outra e conferem uma experiência memorável para o turista
que se aventurar a explorá-las.  Essas acima foram somente alguns exemplos.

Ainda temos praias como Praia Rasa, Ferradurinha, Praia Brava, Praia da Armação, Tucuns, José Gonçalves,
Caravelas, entre outras que completam esse arquipélago continental na costa fluminense.



PASSEIOS DE BARCO

Passeio de escuna -  Duração de duas horas e meia  com 03 paradas de 30 minutos para nadar em volta do barco, no total 12 praias e 03 ilhas no lado norte da
península.
Barco privado - Passeio de no mínimo 3 horas em Traineira (barco de pesca) / 10 passageiros/ Parada nas praias de sua escolha/ 12 praias e 03 ilhas no lodo Norte da
Península. O barco conta com Pequena cozinha, banheiro e camarote.
Barco Arraial do Cabo - Duração total 4 horas com paradas de 40 minutos nas praias da Ilha do Farol, Prainha do Pontal e Forno. Visita panorâmica á Pedra do
Guardião, Tartaruga e Gruta Azul.
Catamarã Cabo Frio - A maior embarcação da região , passeio passa pela ilha do japones e pára na ilha dos papagaios; piscina, escorrega, restaurante e pista de dança .

1.

2.

3.
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AVENTURE - SE 

Jet-ski - Passeio para 2 pessoas de em Jet-ski, com guia, por 8 praias,
com 2 paradas para mergulho na costa norte da península;
Lancha - uso exclusivo, criando sua própria rota. Até 20 pessoas; 
Passeio de bike guiado - Duração de 3 horas passando por 8 praias e 3
mirantes;
Passeio de quadriciclo - Com guia, duas horas e meia. Passando por
Praia de João Fernandes - Praia Brava - Mirante da Brava - Praia do
Forno - Praia da Foca - Mirante do forno - Mirante da Ferradura;
Trilha guiada - trilha com destinos diversos pelas praias de Búzios;
City Tour de Buggy - 08 praias e 03 mirantes em 1 hora, com paradas
nos seguintes mirantes: João Fernandes, Brava e Forno;
Mergulho - Transfer in-out e equipamento completo/ Imergindo a 6
metros de profundidade na praia de João Fernandes, com 1 instrutor
para cada 2 pessoas. (fotos opcionais, consultar).
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