
________________
O melhor destino para turismo de 

Lazer, Negócios e Eventos



Localização
Principal cidade da Costa do Sol, 
Cabo Frio oferece uma das 
melhores infraestruturas de 
Serviços do interior do estado do Rio 
de Janeiro 



Condições climáticas
• Temperatura média: 26ºC (78,8ºF)
• Clima: Tropical
• Baixo índice de chuvas
• Média de 275 dias de sol por ano
• Área geográfica: 410.415 km



Acesso por ar
O Aeroporto Internacional de Cabo 
Frio tem a segunda maior pista do 
Estado, sendo uma das principais 
portas de entrada dos turistas na Costa 
do Sol, com dois voos diários vindos do 
aeroporto de Confins, via Azul. 

Na temporada, recebe passageiros 
provenientes de Guarulhos e Santos 
Dumont.

Sua estrutura permite receber grandes 
aeronaves de carga e, a localização 
estratégica atende a todos os 
segmentos industriais do Sudeste do 
país.



Acesso por mar
A cidade está na rota dos Cruzeiros 
Marítimos Internacionais, recebendo 
transatlânticos na temporada em 
seu moderno Terminal de 
Passageiros, no Canal do Itajurú.



Acesso por terra 
A Via Lagos, autoestrada com pista 
dupla, é o principal acesso para Cabo 
Frio e a Costa do Sol.

Vindo do Rio de Janeiro, todo o trajeto é 
por estradas que oferecem serviços com 
atendimento 24h, garantindo maior 
conforto para os viajantes.



Economia
Atualmente, a Atividade Turística é dominante na 
economia da cidade, seguida pela Construção Civil, 
Pesca e Confecção de Moda Praia.

São 120 empresas que produzem, em média, cinco 
milhões de peças e faturam R$120 milhões por ano.

Renda per capita: R$ 51.222,27
População estimada: 219.863 pessoas



Estrutura Turística
. Hotéis e Pousadas - 8.780 leitos

. Bares, Restaurantes, Cafés e Mercados

. Bancos e Casas de Câmbio

.  Agências de Aluguel de Automóveis

.  Agências de Viagens, Passeios e Transfer

.  Comércios em Geral

.  Centrais de Atendimento ao Turista
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Gastronomia
A gastronomia da cidade é rica em ingredientes que exaltam os produtos 

locais, como os pescados. A variedade e a criatividade das receitas podem se 
conferidas nos polos gastronômicos da Passagem e do Boulevard Canal. 







Aluguel de carro



Transfer



R O T E I R O



Praias
As praias paradisíacas como Forte, Peró e Conchas, são perfeitas para 
praticar esportes náuticos ou longas caminhadas. E claro, para relaxar 
nos quiosques à beira-mar! 



Bairro da Passagem
A charmosa Passagem é um marco histórico na cidade. Primeiro bairro de Cabo 
Frio, hoje, é um dos pontos da boemia e da boa mesa da cidade, repleto de bares e 
restaurantes que ocupam antigas e coloridas casas e estalagens restauradas. Os 
estabelecimentos se espalham pelo entono da bucólica pracinha de São Benedito, 
com a igreja de mesmo nome, e na orla, com linda vista.



Ilha do Japonês
Um dos locais mais procurados para quem busca tranquilidade, a ilha é uma 
pequena floresta em meio ao Canal do Itajurú. Com águas cristalinas, é acessível 
através de travessia de táxi boat a partir do Bairro da Passagem.



Boulevard Canal
Um dos mais antigos polos gastronômicos da cidade, o Boulevard Canal reúne 
bares, restaurantes, sorveterias... É lá que fica o Terminal Marítimo de Passageiros, 
de onde saem os passeios de barco. O calçadão à beira do espelho d´água tomado 
por coloridas embarcações convida a caminhadas que levam ao Museu Carlos 
Scliar, em homenagem ao artista plástico.



Compras
Único shopping da Região dos Lagos, o Park Lagos é uma excelente parada para 
quem precisa fazer compras. O centro comercial oferece lojas-âncora como C&A, 
Casa&Vídeo e Lojas Americanas, além de multimarcas. Já a Rua dos Biquínis, 
instalada no bairro da Gamboa, é internacionalmente conhecida. É a principal 
concentração de lojas de confecções de moda praia do Brasil. Conta com mais de 
100 estabelecimentos que exportam boa parte de sua produção.



Passeio de Barco - Cabo Frio
Com embarque no Canal do Itajurú, leva à bucólica Ilha do Japonês, além do 
Forte São Mateus, Praia do Forte, Farol de Cabo Frio, Praia Brava e Ilha dos 
Papagaios.



Aluguel de Lancha
Conforto e privacidade no roteiro que pode incluir as praias do Forte, 
Conchas e Peró, além das ilhas do Papagaio e do Japonês.
O serviço exclusivo inclui marinheiro, água, gelo e carvão.



P A S S E I O S  E
A V E N T U R A



Táxi Boat



Mergulho



Canoa Havaiana



Wakeboard



Kitesurf



Quadriciclo



Trilhas



Sandboard



Bike Tour



Passeio de Jipe



Cabo Frio Destination
Segmentos 



Corporativo Família Grupos Melhor idade



Romântico Pé na areia Esportivo



Casamento LGBT Petfriendly



Obrigada!



www.cabofr ioconvent ion .com.br

Gracie Croce
Promoção, Vendas e Imprensa

(21) 98248-9600
cabofriodestinationcomercial@gmail.com


