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RIO DE
JANEIRO
GUIA COMPLETO

Os melhores passeios, restaurantes,
hotéis, dicas de roteiros e muito mais

ASSISTÊNCIA 24H

A CVC está com você antes, durante e
após a viagem, sempre resolvendo tudo.

C
V
C

VIAGENS
PERSONALIZADAS

Montamos a viagem como você
quiser. Você define o hotel, passeios,
transporte individual ou em grupo,
guia e todos os detalhes.

HOTÉIS
SELECIONADOS

O QUE
FAZEMOS
POR
VOCÊ

Escolhemos as melhores hospedagens
de cada categoria. Todas as opções têm
ótimo custo/benefício e são sempre
monitoradas pela CVC.

PASSEIOS

Nossos especialistas descobrem os
passeios mais incríveis dos destinos, e
você curte tudo com muito conforto.

UMA VIAGEM
COMPLETA

Você encontra tudo o que deseja para
sua viagem na CVC, como aluguel de
carro, seguro-viagem e muito mais.
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CARTÃO CVC

CVC 24h: 3003 2977

CVC

Clientes com o cartão CVC Itaú Visa
Platinum ganham benefícios exclusivos
no destino e podem parcelar a viagem
em mais vezes e sem juros.

A maior agência de turismo da América Latina
VISTA AÉREA SOBRE A ZONA SUL
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PREPARE
SUA VIAGEM
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FOTO: SHUTTERSTOCK

PRAIA
A PRAIA
Urca 7
Copacabana 7
Praia Vermelha 7
Arpoador 8
Praia do Diabo 8
Ipanema 8
Leblon 8
Joatinga 9
Praia do Pepê 9
Barra da Tijuca 9
Grumari 10
Reserva 10
Recreio 10
PRAIA DE IPANEMA

DICAS DE
ROTEIROS
ATRAÇÕES
ALÉM DAS PRAIAS
NA HORA
DA FOME...
RESTAURANTES

INTERIOR DO MUSEU DO AMANHÃ

FOTO: LUCIOLA VILELLA/MTUR

COMBOS
DE PASSEIOS

FOTO: CARLOS ERS JR./MTUR

11
14
15
16
23

PASSEIOS
PARA TURBINAR
SUA VIAGEM

S
U
M
Á
R
I
O

VISTA CHINESA

25
26
27
28
34

AGITO
PARA CURTIR
COMPRAS
SHOPPINGS E
COMÉRCIO DE RUA
EVENTOS
O ANO INTEIRO
HOTÉIS
A SELEÇÃO DA CVC
RIO DE JANEIRO
COMBINA COM...

VOCÊ VAI PRECISAR apenas do
RG e/ou da Carteira Nacional de
Habilitação para embarcar em um
avião ou um ônibus rumo ao Rio de
Janeiro e fazer check-in nos hotéis.

PREPARE
SUA
VIAGEM
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NÃO PRECISA tomar nenhuma
vacina para viajar ao Rio de Janeiro.

PRAIA DE BOTAFOGO

VOU DE AVIÃO O

OLHE O RELÓGIO O Rio de
Janeiro segue o horário de Brasília.

Aeroporto Santos
Dumont fica a 9,5 km
da Praia de Copacabana,

OS TERMÔMETROS MARCAM
temperaturas máximas que ficam na
faixa dos 30 oC no verão e em uma
média de 25 oC no inverno. Dificilmente
faz menos que 18 oC.

enquanto o Aeroporto
Internacional do Galeão Tom Jobim fica a 24 km.
Tempo de voo desde...
• São Paulo: 45min
• Vitória: 1h05
• Belo Horizonte: 1h10
• Curitiba: 1h25
• Brasília: 1h50
• Salvador: 2h
• Porto Alegre: 2h
• Fortaleza: 3h15

NÃO QUEIME NADA
A voltagem é de 110 volts.

• Manaus: 5h40

VOU DE CARRO Você pode alugar um carro na CVC para explorar o Rio e as
atrações mais distantes da cidade, como as praias da Costa do Sol, os encantos da
Costa Verde ou as belezas da Serra Fluminense. Neste caso, é preciso apresentar
Carteira Nacional de Habilitação válida.
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LOCALIZE-SE

Além das praias mais famosas, o Rio
de Janeiro tem vários atrativos ao seu
redor. Veja as principais distâncias a
partir da região central da Praia de
Copacabana, equivalente ao Posto 3.

PRAIAS DO RIO
DE JANEIRO
ATRAÇÕES
NO RIO E
ARREDORES
PONTO DE
PARTIDA PARA
AS DISTÂNCIAS

NITERÓI

PETRÓPOLIS

PÃO DE
AÇUCAR

FLAMENGO
BOTAFOGO
PRAÇA MAUÁ

CENTRO
LAPA

SANTA TERESA

DE COPACABANA PARA...
Ipanema
3,5 km
Lagoa Rodrigo de Freitas
4 km
Leblon
6 km
Pão de Açúcar
6 km
Botafogo
6,3 km
Praia do Flamengo
7,9 km
Lapa
9 km
Santa Teresa
9 km
Centro Histórico
10 km
Praça Mauá
12 km
Corcovado
15 km
Praia da Barra da Tijuca
19 km
Niterói
27 km
Praia do Recreio
35 km
Petrópolis
75 km

CORCOVADO/
CRISTO

COPACABANA
IPANEMA

LAGOA
RODRIGO DE
FREITAS

LEBLON

PRAIA DA BARRA DA TIJUCA

PRAIA DO RECREIO
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RIO DE
JANEIRO

COISA MAIS LINDA
Uma baía pontilhada de ilhas, rodeada por montanhas verdejantes,
arejada por florestas tropicais, recortada por praias exuberantes e
embalada pelo clima quente, tanto nos termômetros como na alegria de
seu povo. Todo esse panorama só poderia ser o Rio de Janeiro, o cartão
de visitas do Brasil! Não à toa, a Cidade Maravilhosa ostenta alguns
títulos da Unesco, como o de Patrimônio Cultural, por sua paisagem
entre as montanhas e o mar, e o de Capital Mundial da Arquitetura em
2020, pela importância de monumentos como o inconfundível Cristo
Redentor e o futurista Museu do Amanhã. E você ainda aproveita as
praias cheias de graça, o cenário boêmio, o samba envolvente,
a comida de botequim e tantas outras “carioquices”...
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PRAIA DE IPANEMA
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PRAIA A PRAIA

Você se deleita com o doce
balanço do mar na Zona Sul e
encontra praias mais tranquilas e
rústicas a partir da Barra da Tijuca.
PRAIA DA URCA

Cercada pelo Morro da Urca, a
praia de mesmo nome é muito
procurada no pôr do sol, quando
a galera se reúne na mureta,
tomando uma cerveja gelada.
PÔR DO SOL VISTO DA MURETA DA URCA

PRAIA VERMELHA

A pequena e tranquila praia,
aos pés do Pão de Açúcar,
serve como ponto de partida
para a trilha de 1,5 km até
o cume do Morro da Urca,
que, apesar das subidas, é
considerada de nível fácil.
PRAIA VERMELHA

COPACABANA

Cobrindo o trecho entre os postos 1 e 6, a mais famosa praia do Rio de
Janeiro tem a Pedra do Leme à sua esquerda e o Forte de Copacabana à
direita. De dia ou à noite, é uma delícia tomar um suco, um mate ou uma
cerveja nos quiosques do calçadão, onde também fica uma escultura em
homenagem ao escritor Carlos Drummond de Andrade. Aos domingos,
a Av. Atlântica, que acompanha a orla, é fechada para carros, ficando
exclusiva para o lazer dos pedestres.

FOTOS: SHUTTERSTOCK
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PRAIAS

PRAIA DO DIABO

A pequena faixa de areia,
que fica à esquerda da Pedra
do Arpoador, passa quase
despercebida entre as formações
rochosas. Por isso mesmo, é
bastante tranquila. O mar agitado,
no entanto, inspira o nome da
praia e serve como um grande
chamariz para os surfistas.

PRAIA DO ARPOADOR

Ela é pequenina e se funde à vizinha
Ipanema, mas coleciona seus próprios fãs,
principalmente no fim da tarde. É quando
moradores e turistas sobem na pedra que
dá nome à praia para admirar e até aplaudir
o sol se pondo atrás do Morro Dois Irmãos.

PRAIA DO DIABO, PEDRA DO ARPOADOR E PRAIA DO ARPOADOR

LEBLON

IPANEMA

Grudada a Ipanema, a Praia
do Leblon abrange os postos
11 e 12. Junto à vizinha,
forma uma orla quase do tamanho de
Copacabana. Sua extremidade direita
ganha charme com o Morro Dois Irmãos,
de 533 m de altura. O clima familiar está
garantido no trecho chamado Baixo
Bebê, com um concorrido playground
infantil. O Mirante do Leblon, sobre um
rochedo acessado pela Av. Niemeyer,
proporciona lindas vistas.

Ao longo de sua faixa de areia, espalham-se os postos 7 a 10, frequentados por
diversas tribos. Por exemplo, o 8 e o 9
são os points do público LGBT e também
têm muito futevôlei. Caminhando pela
praia você também encontra muito
frescobol, tênis de areia e outras
atividades. No calçadão, você tira uma
foto com a escultura de Tom Jobim,
responsável por imortalizar a praia em
todo o mundo com a canção Garota de
Ipanema, junto a Vinicius de Moraes.

IPANEMA E LEBLON, COM MORRO DOIS IRMÃOS AO FUNDO
FOTOS: SHUTTERSTOCK
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PRAIAS

PRAIA DO PEPÊ

Dando início à orla da Barra da Tijuca, a
movimentada praia começa no quebra-mar e vai mais ou menos até o Posto 2,
onde fica a barraca de sanduíche natural
do Pepê. Além de ser empresário no
ramo de gastronomia, Pedro Paulo Guise
Carneiro, mais conhecido como Pepê, foi
campeão mundial de asa-delta. Gente
bonita e praticantes de surfe, kitesurf e
bodyboard se encontram ali.

JOATINGA

A pequena faixa de areia, de 300 m
de extensão e protegida por morros,
aparece na maré baixa e pode ser
acessada por uma descida entre pedras.
As ondas atraem surfistas e praticantes
de bodyboard (que surfam de bruços
sobre a prancha).

JOATINGA

PRAIA DA BARRA DA TIJUCA

O bairro da Zona Oeste reúne diversas praias, que, juntas, formam uma única
e extensa orla de quase 15 km, que começa na Praia do Pepê e segue pela
Av. Lucio Costa. No trecho inicial, você aproveita a estrutura com calçadão, ciclovia e
quiosques. O mar é limpinho e tem ondas boas para quem está aprendendo a surfar.

FOTOS: SHUTTERSTOCK
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PRAIAS
PRAIA DE GRUMARI

Flanqueada por paredões
rochosos e vegetação nativa,
Grumari é muito procurada pelo
seu visual selvagem. Por fazer
parte de uma área de preservação
ambiental, o acesso é protegido
por cancelas. O mar é a pedida
ideal para os surfistas, mas as
ondas quebram antes de chegar à
beirinha, que pode ser aproveitada
tranquilamente pelos banhistas.
No canto esquerdo, fica a Praia do
Abricó, única naturista da cidade.
PRAIA DE GRUMARI

PRAIA DA RESERVA

É tranquila esta praia situada na
continuação da Barra da Tijuca, com areia
fofa e mar esverdeado, bem limpinho. É
comum ver celebridades curtindo o sol
por aqui, longe do agito de outros trechos
cariocas. Ela fica ao longo da Reserva de
Marapendi, que protege a vegetação de
restinga e manguezal.

PEDRA DO PONTAL ENTRE A BARRA DA TIJUCA E A PRAIA DO RECREIO

PRAIA DO RECREIO

A praia marca o início do bairro Recreio dos Bandeirantes e é um pouco menos agitada
que a vizinha Barra da Tijuca. Ela serve de palco para muitos esportes náuticos, mas
quem quiser só relaxar conta com a boa estrutura dos quiosques. É fácil subir a
Pedra do Pontal para admirar a paisagem. Seguindo adiante, você passa pela Praia da
Macumba, pela Praia do Secreto, onde se forma uma piscina natural represada pelas
rochas, e pela Prainha, a preferida dos surfistas.
FOTOS: SHUTTERSTOCK
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PASSEIO AO
PÃO DE AÇÚCAR

BONDINHO DO PÃO DE AÇÚCAR

PASSEIOS PARA
TURBINAR SUA
VIAGEM

É incrível a paisagem avistada
dos janelões de vidro do primeiro
teleférico do Brasil, construído em
1912. O trajeto tem duas paradas: no
Morro da Urca, a 220 m de altitude,
e no Pão de Açúcar, a 396 m. Lá do
alto, você se emociona com a vista
da Baía de Guanabara, com suas
curvas e barcos, incluindo a orla
de Copacabana e Botafogo. Logo
após a visita, o passeio panorâmico
pela cidade passa pelo Maracanã, o
Sambódromo e o Centro Histórico.
O ingresso do Bondinho é pago à
parte. Inclui: transporte de ida e volta
ao hotel. Duração: 4 horas.

Os passeios da CVC, dentro e fora
da cidade, podem ser privativos ou
em grupo, à sua escolha, sempre
com conforto, segurança e
assistência da nossa equipe.

PASSEIO UM DIA NO
RIO DE JANEIRO

Em um dia você desvenda os pontos
turísticos clássicos da cidade.
Começa com a linda vista do alto do
Pão de Açúcar, aonde você chega
de Bondinho. Em seguida, o tour
panorâmico percorre o Maracanã, o
Sambódromo, o Centro Histórico e
as mais lindas praias da cidade. Por
fim, é triunfal a subida ao Morro do
Corcovado para chegar aos pés do
Cristo Redentor e se embasbacar com
a vista. Os ingressos são pagos à
parte. Inclui: transporte de ida evolta
ao hotel e guia. Duração: 8 horas.
FOTOS: SHUTTERSTOCK

CALÇADÃO DE COPACABANA

11

PASSEIOS

PASSEIOS
PERSONALIZADOS

SOBREVOO DE HELICÓPTERO

Na CVC, você escolhe como
deseja passear. Pode contratar,
por exemplo, passeios em veículos
individuais, com motoristas-guias,
ou alugar um carro para explorar
a região do seu jeito.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Quando você pensa que o Rio não
poderia ficar ainda mais lindo, depara-se
com a incrível experiência de sobrevoálo em um helicóptero, passando pela
Lagoa Rodrigo de Freitas e pelas praias
da Zona Sul. Inclui: apenas o sobrevoo.
Duração: de 6 a 7min.

PASSEIO AO CORCOVADO

Primeiro você faz um giro panorâmico
pelas praias de Copacabana, Ipanema,
Leblon e Barra da Tijuca. Após margear a
Lagoa Rodrigo de Freitas, o passeio segue
até o bairro de Cosme Velho para visitar
o Cristo Redentor. Dali, é possível subir o
Morro do Corcovado de carro ou a bordo
de um charmoso trem histórico. Ao chegar
aos pés do Cristo, uma das Sete Novas
Maravilhas do Mundo, você se emociona
também com a vista. O ingresso é pago
à parte. Inclui: transporte de ida e volta ao
hotel e guia. Duração: 4 horas.

CRISTO REDENTOR E VISTA SOBRE A BAÍA DE GUANABARA

PASSEIO AO MUSEU DO AMANHÃ, COM PRAÇA MAUÁ

FOTO: BRUNA PRADO/MTUR

Na região toda revitalizada, também conhecida como Porto Maravilha, você tem tempo
livre para passear pelo Boulevard Olímpico, onde fica o maior mural do mundo, assinado
por Eduardo Kobra. Na visita opcional ao Museu do Amanhã, em um edifício icônico, é
interessante aprender com as exposições multímidia sobre o nosso futuro. Pode também
conhecer o Museu de Arte do Rio, em um palacete onde morou Dom João VI. Inclui:
transporte de ida e volta ao hotel e guia. Duração: 4 horas.

MUSEU DO AMANHÃ

LEMBRE-SE DE QUE É JUSTAMENTE A PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATUR AIS
QUE FAZ TODOS OS NOSSOS DESTINOS SEREM TÃO INCRÍVEIS.
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PASSEIOS

CURTA VÁRIOS
PASSEIOS COM
ECONOMIA

PASSEIO
PETRÓPOLIS IMPERIAL

Nossos especialistas, disponíveis
para lhe dar total assistência
no destino, criaram passeios
incríveis, que podem ser
parcelados e comprados em
combos (veja pág. 14).

Apenas 75 km separam o Rio de
Janeiro de Petrópolis, cidade que a
Família Real escolheu seu recanto
para passar os verões. Rodeada de
belos jardins, a residência de D. Pedro
II hoje abriga o Museu Imperial, onde
estão expostos objetos históricos.
Dali o passeio segue até a catedral
neogótica do final do século 19, onde
estão os túmulos de D. Pedro II e
da Princesa Isabel. O dia termina
no Palácio de Cristal, de 1884. Os
ingressos são pagos à parte. Inclui:
transporte de ida e volta ao hotel e
guia. Duração: 7 horas.

MUSEU IMPERIAL, EM PETRÓPOLIS

SUPER BÚZIOS

Em apenas 183 km você chega
à praia mais badalada do litoral
fluminense, que encantou a atriz
francesa Brigitte Bardot nos anos
1960. Logo na chegada, você faz um
passeio de escuna por lindas praias,
como João Fernandes e Tartaruga,
até desembarcar na graciosa Orla
Bardot e na badalada Rua das Pedras,
onde tem tempo livre para um
almoço opcional. Depois embarca no
Búzios Trolley para conhecer o outro
lado da península, passando por
praias e mirantes. Inclui: transporte
de ida e volta ao hotel, guia, passeio
de escuna e passeio de Búzios
Trolley. Duração: dia inteiro.
ORLA BARDOT, EM BÚZIOS

TRANSPORTE COM ASSISTÊNCIA NA CHEGADA E NA PARTIDA

O seu transporte entre aeroporto e hotel, ida e volta, pode ser privativo ou regular,
com outras pessoas. Nos dois casos, você conta com uma equipe qualificada,
pronta para te ajudar. Este serviço é uma cortesia da CVC para quem adquire um
pacote para o Rio de Janeiro. Para quem compra produtos separados, sem ser
pacote, o transporte custa a partir de R$ 93 por pessoa.

FOTOS: CACIO MURILO/MTUR
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COMBOS DE PASSEIOS

Compre mais de um dos passeios incríveis, vistos nas páginas anteriores,
para ter descontos e para aproveitar mais a viagem.
CONHECENDO AS
MARAVILHAS DO RIO
DE JANEIRO

3 TRANSPORTE COM ASSISTÊNCIA
NA CHEGADA E NA SAÍDA
3 PASSEIO UM DIA NO
RIO DE JANEIRO

BONDINHO DO PÃO DE AÇÚCAR

CARIOQUINHA

3 TRANSPORTE COM ASSISTÊNCIA
NA CHEGADA E NA SAÍDA
3 PASSEIO AO PÃO DE AÇÚCAR
ESCADARIA SELARÓN, NA LAPA

E TEM MAIS PARA
OS CLIENTES CVC
Atendimento
CVC 24h

Veículos exclusivos nos
passeios e no transporte
de chegada e saída

Equipe de guias
totalmente
preparados

Descontos, brindes e horários especiais de checkin e check-out em hotéis selecionados. Algumas
promoções são exclusivas para clientes com cartão
CVC Itaú. Confira benefícios nas págs. 28 a 33.

FOTOS: SHUTTERSTOCK
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DICAS DE ROTEIROS

FOTO: BRUNA PRADO - MTUR

Os passeios destacados na sugestão abaixo estão nas páginas 11 a 13

MURAL ETNIAS, DE EDUARDO KOBRA, NO PORTO MARAVILHA

4 DIAS (3 NOITES)

6 DIAS (5 NOITES)

1º Dia: Conheça todos os encantos da
Cidade Maravilhosa no Passeio Um dia no
Rio de Janeiro. À noite, curta a diversidade
da gastronomia brasileira e a vista do
restaurante Páreo, no Jockey Club.

4º Dia: No Passeio Petrópolis Imperial,
você visita atrações como o palacete
que servia como residência de verão
para D. Pedro II. À noite, de volta ao Rio,
experimente o belo pintado na brasa do
restaurante Toca da Traíra.

2º Dia: Divirta-se no Passeio ao Museu
do Amanhã, com Praça Mauá. Conheça
também a nova roda-gigante Rio Star e o
AquaRio. O jantar pode ser o farto rodízio
de carnes e frutos do mar do restaurante
Marius Degustare.

5º Dia: Hoje você pode conhecer as
lindas praias que ganharam o coração
de Brigitte Bardot no passeio Super
Búzios. Depois, recarregue as energias
no restaurante Aprazível, em meio às
ladeiras de Santa Teresa.

3º Dia: Passe o dia curtindo a praia
da Barra da Tijuca, com um calçadão
bem gostoso. Mais tarde, despeça-se com uma bela noitada na Lapa,
curtindo bares tradicionais, como o
Boteco Belmonte, ou as famosas casas
noturnas, como a Rio Scenarium.

FOTO: SHUTTERSTOCK

6º Dia: Hora de voltar para casa.

4º Dia: Hora de voltar para casa.

PONTE RIO-NITERÓI

8 DIAS (7 NOITES)

6º Dia: Basta atravessar a Ponte Rio-Niterói para ter uma vista lindíssima do Rio de
Janeiro a partir da cidade vizinha. Na hora do pôr do sol, planeje-se para estar de volta
no Bar da Urca, tomando uma cerveja gelada na mureta.
7º Dia: Despeça-se do Rio de Janeiro de um outro ponto de vista, fazendo um passeio
de helicóptero. Outra opção, em terra firme, é curtir a natureza do Parque Nacional da
Tijuca. À noite, saboreie o clima badalado do restaurante Sushi Leblon.
8º Dia: Hora de voltar para casa.
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RIO STAR

FOTO: SHUTTERSTOCK

RODA-GIGANTE RIO STAR

ATRAÇÕES

AQUARIO

No maior aquário
marinho da América
do Sul, vivem
cerca de 3 mil animais de
350 espécies. Você fica de
queixo caído ao atravessar o
túnel transparente do Recinto
Oceânico, um tanque onde
tubarões, arraias e outros
lindos peixes nadam ao seu
redor em um verdadeiro
balé aquático. Em algumas
alas, você pode tocar alguns
animais ou mesmo ter a
experiência de mergulhar com
eles. Praça Muhammad Ali, Via
Binário do Porto, s/nº, Gamboa.

FOTO: BRUNA PRADO – MTUR

Você não pode deixar de
passear pela área portuária
renovada, conhecer os tesouros
dos tempos imperiais e curtir
o ar puro dos parques.

Vizinha ao AquaRio, a maior roda-gigante da América Latina é a mais
nova atração do Rio de Janeiro,
com 88 m de altura e 54 cabines
climatizadas. Na volta completa,
feita em 20 minutos, você vislumbra
um lindo panorama do Boulevard
Olímpico, da Ponte Rio-Niterói e da
Baía de Guanabara. Av. Rodrigues
Alves, 455, Santo Cristo.

TÚNEL DO RECINTO OCEÂNICO
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ATRAÇÕES
CENTRO HISTÓRICO

A parte mais antiga do Rio é um
testemunho dos tempos imperiais,
quando a cidade era a capital do Brasil.
As ruas estreitas, perfeitas para uma
tarde de passeio, abrigam restaurantes
tradicionais, como a centenária
Confeitaria Colombo. E também há
muitos prédios históricos, como estes:
• Theatro Municipal: de 1909,
é inspirado na Ópera de Paris e
coroado por uma imponente águia
de 350 kg, folheada a ouro.
• Igreja de Nossa Senhora da
Candelária: remete ao século 17 e
é uma das mais belas do Brasil.
• Paço Imperial: sede do reinado de
D. João VI e do Império, atualmente
é um centro cultural.
• Centro Cultural do Banco do Brasil: o
palacete neoclássico data do século 19.
• Mosteiro de São Bento: sua igreja
tem missas com canto gregoriano.
• Real Gabinete Português de Leitura:
a impressionante biblioteca foi
inaugurada pela Princesa Isabel.
• Catedral Metropolitana: com
arrojada arquitetura que lembra
uma pirâmide, de 1979.

THEATRO MUNICIPAL

REAL GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA

CATEDRAL METROPOLITANA
FOTOS: SHUTTERSTOCK
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ATRAÇÕES

MUSEU NACIONAL
DE BELAS ARTES

ILHA FISCAL

O acervo, com cerca de
18 mil obras de arte, inclui
peças trazidas de Portugal por
D. João VI. Em um belo prédio
tombado como Patrimônio
Histórico, você vê pinturas,
gravuras, desenhos, esculturas,
objetos, livros e documentos.
Av. Rio Branco, 199, Centro.

FOTO: SHUTTERSTOCK

FOTO: EDUARDO MELON

O cenário do “último baile do Império”,
realizado alguns dias antes da
Proclamação da República, é famoso
por seu palacete, hoje propriedade da
Marinha do Brasil. Você chega lá de
barco e pode visitar o Torreão e a Ala
do Cerimonial, além de ver exposições
temporárias sobre a história do lugar e
da cidade. Av. Alfred Agache, s/nº, Centro
Cultural da Marinha, Centro.

ESTÁDIO DO MARACANÃ

Totalmente reformado para a Copa do
Mundo de 2014, o estádio inaugurado há 70
anos impressiona até quando está vazio.
No tour guiado, você conhece os bastidores
da arena que foi palco de eventos
marcantes, como o milésimo gol do Rei
Pelé. Além de passar pelo vestiário, pela
área de imprensa e pelo próprio gramado,
também vê a exposição permanente com
peças históricas, como o uniforme da
seleção usado por Garrincha. Av. Presidente
Castelo Branco, s/nº, Maracanã.

FOTO: RUY CARVALHO/WIKICOMMONS

“CASTELINHO” DA ILHA FISCAL

INTERIOR DO ESTÁDIO DO MARACANÃ
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CAIS DO VALONGO
E DA IMPERATRIZ

FOTO: BRUNA PRADO - MTUR

ATRAÇÕES

No antigo porto da cidade,
cujas ruínas foram descobertas
recentemente, teriam desembarcado
mais de um milhão de escravos
africanos. Remodelado, o cais de
pedra recebeu também a Imperatriz
Teresa Cristina, que vinha se casar
com D. Pedro II, em 1843. O sítio
arqueológico é tombado pela Unesco
como Patrimônio da Humanidade,
em memória à história dos escravos.
Fica próximo ao Jardim Suspenso
do Valongo, inaugurado em 1906
nos moldes dos jardins franceses da
época. Av. Barão de Tefé, 91, Saúde.

CAIS DO VALONGO E DA IMPERATRIZ

QUINTA DA BOA VISTA

BIOPARQUE

A mais nova atração
na Quinta da Boa
Vista é o Bioparque,
aberto no espaço do antigo
zoológico, que agora foca
nos conceitos de educação
ambiental e bem-estar animal.
Ali vivem espécies ameaçadas,
como o lobo-guará e o mico-leão-dourado. Av. Pedro II,
s/nº, São Cristóvão.

FOTO: SHUTTERSTOCK

A linda propriedade onde
morou a Família Real, até 1889,
foi convertido em um parque
público. Nos jardins, você passeia entre
peças autênticas dos tempos imperiais.
É uma delícia passar o dia ali, fazendo
piquenique, jogando bola nas quadras
poliesportivas, explorando as grutas
artificiais e andando de pedalinho no
lago. O palácio propriamente dito hoje
é o Museu Nacional de Arqueologia e
Antropologia, que está em reconstrução.
Av. Pedro II, s/nº, São Cristóvão.

QUINTA DA BOA VISTA
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ATRAÇÕES
PARQUE NACIONAL DA TIJUCA

Uma das maiores florestas urbanas do mundo é coroada pelo Cristo Redentor e repleta
de vida silvestre. Você pode fazer várias trilhas, como a que leva ao Pico da Tijuca, o
segundo mais alto da cidade, com 1.022 m. É imperdível conhecer também a Cascatinha
de Taunay, uma cachoeira com 35 m de altura, e o mirante Vista Chinesa, com um amplo
panorama da Zona Sul carioca. Acesso pela Praça Afonso Vizeu, Alto da Boa Vista.

SANTA TERESA

No topo de uma colina, o bairro abriga
ateliês, lojinhas de artesanato, bares
e restaurantes. “Santa” também é o
endereço do Museu da Chácara do Céu,
exibindo arte europeia e brasileira, e o
Parque das Ruínas, com uma galeria de
arte construída em torno das ruínas de
uma mansão. Desde o fim do século
19, as ladeiras são percorridas pelos
famosos bondes amarelos, totalmente
revitalizados. Esse trajeto de 10 km
rende um gostoso passeio até o Centro,
passando pelos icônicos Arcos da Lapa.

CASAS DE SANTA TERESA

LAPA

Boêmio desde sempre, o bairro que fica aos pés de Santa Teresa foi lar de
muitos artistas antigamente. Hoje é famoso por suas noitadas, com vários bares
e casas noturnas. Seu símbolo, os Arcos da Lapa, foi inaugurado como aqueduto
em 1750. Vizinha a eles, a colorida Escadaria Selarón é muito fotogênica, graças
a seus azulejos pintados à mão. Ela liga a Lapa a Santa Teresa e é obra do
artista chileno Jorge Selarón.

FOTOS: SHUTTERSTOCK
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ATRAÇÕES

PARQUE LAGE

PARQUE LAGE

O parque, onde antes funcionava um engenho de açúcar, enche os olhos com seu belo
jardim em estilo romântico. Você passeia entre palmeiras-imperiais, lagos, cavernas
e aquários incrustados nas paredes. É imperdível tirar muitas fotos no casarão do
século 19, onde funciona a Escola de Artes Visuais do Parque Lage. No pátio central da
mansão, à beira da piscina, você faz uma deliciosa refeição no bistrô orgânico. R. Jardim
Botânico, 414, Jardim Botânico.

JARDIM BOTÂNICO

O corredor de palmeiras-imperiais, o orquidário e o lago
com vitórias-régias compõem
alguns dos cenários do parque
criado pelo rei Dom João VI no
século 19. Você pode passear
a pé ou de carro elétrico pelas
vias, admirar plantas nativas
de diversas partes do mundo,
conhecer as estufas e curtir
as coleções temáticas,
como o Jardim Japonês.
R. Jardim Botânico, 1.008,
Jardim Botânico.

FOTOS: SHUTTERSTOCK
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ATRAÇÕES

LAGOA RODRIGO DE FREITAS

LAGOA RODRIGO DE FREITAS

É uma beleza o espelho d’água bem no meio da cidade, rodeado de montanhas. Em
sua orla de 8 km de extensão, cariocas e turistas caminham, correm, pedalam e curtem
momentos ao ar livre, enquanto as águas são palco para esportes náuticos, como remo
e canoagem. À noite, o entorno da lagoa convida a curtir os bares e restaurantes.

NITERÓI

Basta atravessar os 13 km da
ponte Rio-Niterói, sobre a Baía
de Guanabara, ou pegar a barca
na Praça Quinze para chegar ao
município vizinho, conhecido como
“Cidade Sorriso”. Ali você visita praias
lindas, como a de Icaraí, com vista
incrível para o Cristo Redentor e o
Pão de Açúcar. A foto de cartão-postal fica por conta do Museu de
Arte Contemporânea, um complexo
cultural à beira-mar, projetado pelo
arquiteto Oscar Niemeyer. Fazendo
um contraponto a esse lado moderno,
vale visitar a Fortaleza de Santa Cruz,
com uma capela datada de 1612.

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA, EM NITERÓI

POR QUE PÃO DE AÇÚCAR?

Cartão-postal do Rio de Janeiro, o Pão de Açúcar deve
seu nome ao formato em que os blocos de açúcar
eram moldados nos tempos coloniais. Os torrões
eram cones altos, com topo arredondado, e neles os
PÃO DE AÇÚCAR

FOTOS: SHUTTERSTOCK

portugueses se inspiraram para nomear o morro.
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NA HORA
DA FOME...

MARIUS DEGUSTARE

A decoração rica em detalhes,
com uma miscelânea de objetos
dos mais variados estilos, compõe
o ambiente inusitado, onde você
degusta rodízio de carnes nobres,
peixes e frutos do mar. Av. Atlântica,
290, Copacabana. $$$

Você se rende à infalível
combinação entre petiscos e
cerveja nos tradicionais botequins
cariocas, mas também se deleita
com a gastronomia cosmopolita.

PÁREO

O novo restaurante, localizado
na sede do Jockey Club, tem
cardápio de primeira, assinado
pelo chef baiano Marcones Deus.
Aproveitando a linda vista, você
prova receitas que valorizam a
cultura e os ingredientes brasileiros.
R. Mário Ribeiro, 410, Sede Social
Jockey Club, Leblon. $$$

É uma referência de gasto
médio por pessoa, sem
incluir as bebidas.

FAIXA DE PREÇOS

$ – de R$ 30 a R$ 60

$$ – de R$ 61 a R$ 100
$$$ – de R$ 101 a R$ 150

CHURRASCARIA TOURÃO

GULA GULA

Há mais de 15 anos, a churrascaria
da Barra da Tijuca capricha com
o variado rodízio de carnes, que
tem até cortes especiais, como
bife ancho e paleta de cordeiro.
Praça São Perpétuo, 116, Barra
da Tijuca. $$$

A rede de restaurantes serve pratos
variados da cozinha brasileira, como os
famosos “PFs” (pratos feitos). Além de
Ipanema, tem mais seis unidades no
Rio, em bairros como Barra da Tijuca,
Lagoa e Leblon. R. Barão da Torre,
446, Ipanema. $

RESTAURANTE PÁREO
FOTO: DIVULGAÇÃO
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FOTO: CRISTIANE SINATURA

NA HORA DA FOME...
CENTRO LUIZ GONZAGA DE
TRADIÇÕES NORDESTINAS

Mesmo estando no Rio, você se delicia
com receitas nordestinas na Feira
de São Cristóvão, como também é
conhecido o pavilhão cultural com
700 barraquinhas. Também compra
artesanato típico e se diverte com ritmos
como forró e xaxado nos finais de
semana. Campo São Cristóvão, s/nº, São
Cristóvão. $

POLVO CARNAVAL, DO RESTAURANTE APRAZÍVEL

APRAZÍVEL

Em meio às ladeiras de Santa Teresa,
os lindos terraços arborizados dão um
sabor a mais aos pratos de comida
brasileira da chef Ana Castilho. Galinhada
caipira, moqueca e “o Polvo Carnaval”
são algumas das especialidades.
R. Aprazível, 62, Santa Teresa. $$$

COSTELÃO DO CADEG

São suculentas e saborosas as
carnes feitas na brasa e servidas
com acompanhamentos diversos.
O restaurante fica dentro do Mercado
Municipal do Rio de Janeiro, o Cadeg,
protegido como patrimônio público
da cidade. R. Capitão Félix, 110,
São Cristóvão. $$

TOCA DA TRAÍRA

O pintado é feito na brasa, em espeto,
enquanto a traíra vem servida sem
espinhas. Além da unidade na Barra
da Tijuca, há filiais em Botafogo,
Jacarepaguá e Tijuca. Av. Lúcio Costa,
8.000, Barra da Tijuca. $$

CONFEITARIA COLOMBO

Desde 1894, o sofisticado salão
situado no coração do Centro Histórico
conquista fãs com seus bufês de café
da manhã e chá da tarde. Você também
aproveita pratos especiais e outras
delícias no lindo ambiente em estilo
Belle Époque. R. Gonçalves Dias, 32,
Centro. $$

SUSHI LEBLON

FOTO: DIEGO BARAVELLI

Na ativa desde 1986, o primeiro
restaurante japonês da Zona Sul já foi
premiado diversas vezes como o melhor
da cidade por seu menu primoroso e
criativo. R. Dias Ferreira, 256, Leblon. $$$

CONFETARIA COLOMBO
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Várias regiões da cidade têm seu
reduto boêmio, onde bares, casas
noturnas e rodas de samba cheios
de bossa dão ritmo à noite carioca.

FOTO: CARLOS ERS JR. - MTUR

AGITO

LAPA

Samba e choro são os ritmos
oficiais do bairro mais boêmio do
Rio. Você dança muito no enorme
Rio Scenarium (R. do Lavradio, 20),
com sete ambientes, e assiste a
ótimas apresentações no clássico
Circo Voador (R. dos Arcos, s/no),
que impulsionou bandas como Barão
Vermelho e Legião Urbana.

EMPADA E BOLINHO DE BACALHAU NA URCA

RODAS DE SAMBA

O gênero musical que é a cara do Rio de
Janeiro embala cariocas e turistas com
as famosas rodas, como a da Pedra do
Sal, a do Cacique Ramos, a do Beco do
Rato e a do Samba do Ouvidor.

ZONA SUL

Para dançar em casas noturnas,
paquerar em bares descolados ou
ter uma noite romântica, os bairros
da Zona Sul são imbatíveis. As ruas
J.J. Seabra e Saturnino de Brito
concentram as opções boêmias perto
da Lagoa Rodrigo de Feitas, enquanto
a R. Pacheco Leão é o point próximo
ao Jardim Botânico. No Leblon, a R.
Dias Ferreira é imperdível para todos
os gostos.

BOTECO BELMONTE

Aberto desde 1952, o bar de tradicional
estilo carioca é famoso pelas generosas
empadas, que vão muito bem com um
chope geladinho. Além de Copacabana,
tem mais sete casas em bairros como
Leblon, Lapa e Urca. R. Domingos
Ferreira, 242, Copacabana.

BAR URCA

Neste clássico bar, aberto em 1939,
você assiste ao pôr do sol, enquanto
toma uma cerveja gelada na mureta
que dá vista para a Baía de Guanabara.
Da cozinha, saem receitas brasileiras
com influência portuguesa. R. Cândido
Gaffrée, 205, Urca.

AV. OLEGÁRIO MACIEL

FOTO: SHUTTERSTOCK

Na altura da Praia do Pepê, a
Av. Olegário Maciel se estende por
750 m, com diversos bares e
restaurantes, que embalam a noite mais
agitada da Barra da Tijuca.

RODA DE SAMBA NO RIO DE JANEIRO
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COMPRAS

FEIRA DO
RIO ANTIGO

Do comércio popular às grifes
de luxo, você encontra de tudo
no Rio de Janeiro.

Você encontra uma grande
variedade de produtos nesta
feira, com obras de artesanato
que valorizam a cultura carioca,
roupas, sapatos, acessórios
e presentes. A feira acontece
todo primeiro sábado do mês
na Rua do Lavradio, a primeira
via residencial da cidade. Rua
Lavradio, Centro.

SHOPPING RIO SUL

Um dos primeiros shoppings do Rio
de Janeiro foi aberto em 1980 e fica
pertinho dos principais pontos da cidade,
como o Pão de Açúcar e o Corcovado.
R. Lauro Müller, 116, Botafogo.

FEIRA HIPPIE
DE IPANEMA

POLO SAARA

Reúne mais de 600 expositores
todos os domingos, das 7h
às 19h, desde 1968. Trata-se
de uma gigantesca galeria
de arte e artesanato ao ar
livre. Apresenta de inovações
criativas a trabalhos clássicos.
Praça General Osório, Ipanema.

Você se sente em um shopping
a céu aberto em pleno Centro
Histórico, com mais de 800 lojas
de comércio popular, espalhadas
por 11 vias nos arredores da Rua da
Alfândega. R. da Alfândega, Centro.

VILLAGE MALL

FOTO: CARLOSDGRODRIGS

O shopping de luxo, à beira da Lagoa da Tijuca, reúne as melhores marcas
nacionais e internacionais de moda e gastronomia. As crianças se divertem na
área infantil, com equipe de monitores, brinquedos, videogame e muito mais. Av.
das Américas, 3.900, Barra da Tijuca.

VILLAGE MALL
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EVENTOS

Do samba ou do rock, todas as
tribos encontram seu lugar ao sol
no Rio de Janeiro, o ano todo.

ÁRVORE DA LAGOA

ÁRVORE DE NATAL
DA LAGOA

BLOCO DE RUA NO RIO DE JANEIRO

DEZEMBRO E JANEIRO
A inauguração da famosa árvore
que flutua sobre a Lagoa Rodrigo de
Freitas é uma verdadeira festa, repleta
de apresentações musicais, atrações
especiais e fogos de artifício. Depois da
estreia, ela fica montada durante mais
ou menos três semanas.

CARNAVAL

FEVEREIRO OU MARÇO
No maior e mais famoso Carnaval
do mundo, o ponto alto é o desfile
das escolas de samba no Sambódromo
da Av. Marquês de Sapucaí. Também
os blocos de rua cariocas animam
os foliões, como o Cordão da Bola
Preta, o Simpatia É Quase Amor e
o Filhos de Gandhi.

RÉVEILLON DE COPACABANA

DEZEMBRO
A praia mais famosa do Rio vira palco
da maior festa de fim de ano a céu
aberto do mundo, recebendo mais de
2 milhões de pessoas em suas areias.
Os shows e a queimas de fogo à meia-noite são emocionantes.

MARATONA DO
RIO DE JANEIRO

JUNHO
O maior evento de corrida da América
Latina reúne, anualmente, milhares de
atletas e amadores em um percurso
de 42 km, que começa no Recreio dos
Bandeirantes e termina em Botafogo.

ROCK IN RIO

SETEMBRO E OUTUBRO
A cada dois anos, o Rio de Janeiro vira a
Cidade do Rock ao sediar o maior festival
de música e entretenimento do mundo,
com bandas nacionais e internacionais.
Nas edições mais recentes, o Rock in Rio
aconteceu no Parque Olímpico, construído
para os Jogos Olímpicos de 2016.
FOTOS: SHUTTERSTOCK

QUEIMA DE FOGOS EM COPACABANA
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BELMOND COPACABANA PALACE

HOTÉIS

Escolha a região com a sua cara para se hospedar
COPACABANA A famosa praia

IPANEMA O bairro arborizado,

em forma de quarto crescente também
dá nome ao bairro, que tem cafés
descontraídos e bares informais.

de clima leve e gostoso, tem
butiques de marcas locais,
restaurantes sofisticados e bares
movimentados. Fica a 3,5 km
de Copacabana.

FLAMENGO E BOTAFOGO

O bairro de Flamengo é cortado por um
agradável parque, que acompanha a orla
com ciclovia, pista de cooper e quadras
esportivas, quase até chegar à Praia de
Botafogo. Fica a 5 km de Copacabana.

LEBLON A zona de classe alta,

cenário constante de novelas, tem
ruas frondosas, com restaurantes
internacionais e butiques de estilistas.
Fica a 6 km de Copacabana.

CENTRO A região do Porto Maravilha,

BARRA DA TIJUCA Reunindo

onde fica o futurista Museu do Amanhã,
é bem servida pelo moderno sistema de
bondes VLT. Adentrando o bairro, algumas
áreas vêm ganhando ares descolados.
Fica a 10 km de Copacabana.

condomínios e centros comerciais de
luxo junto à longa Praia da Barra, o
bairro é cortado por largas avenidas.
Fica a 19 km de Copacabana.

SANTA TERESA As ruas

RECREIO DOS
BANDEIRANTES É o bairro

íngremes do bairro abrigam muitos
hotéis charmosos, com vista privilegiada
para a baía. E você ainda está perto
de restaurantes deliciosos, galerias
de arte e lojas bacanas. Fica a 9 km
de Copacabana.
FOTO: DIVULGAÇÃO

carioca com maior número de praias,
para todos os gostos, mas bastante
indicado para quem busca uma
estadia mais sossegada. Fica a 35 km
de Copacabana.
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HOTÉIS

Uma seleção dos melhores hotéis de cada categoria, monitorados
constantemente pela CVC, para garantir um alto padrão de qualidade.
Café da manhã incluído
Restaurante
Bar
Academia
Piscina
Sauna
Spa
Ar-condicionado no apartamento
Frigobar no apartamento
Cofre no apartamento
Secador no apartamento
TV a cabo no apartamento
Wi-Fi gratuito
Estacionamento gratuito Estacionamento pago
Pet friendly

CONFORTÁVEL

HOTEL REGINA É muito charmoso o
casarão que sedia o hotel, no bairro
do Flamengo. Basta atravessar um
parque para chegar à praia, que é
vizinha à Marina da Glória e ao Museu
do Amanhã. Cliente CVC e cliente
com cartão CVC Itaú não pagam
estacionamento. Cliente com cartão
CVC Itaú ganha 40% de desconto no
consumo de frigobar e melhor categoria
de acomodação. R. Ferreira Viana, 29,
Flamengo.
SANTA TERESA HOTEL MGALERY

WINDSOR FLÓRIDA São poucos passos
até a Praia do Flamengo e a estação de
metrô do Catete. No terraço panorâmico,
você se refresca na piscina, enquanto
curte a vista para os jardins do Catete. R.
Ferreira Viana, 81, Flamengo.

HOTEL ASTORIA
COPACABANA Você anda
só 300 m para chegar a
Copacabana e também fica
pertinho do metrô. A rua onde
se situa o hotel é tranquila e bastante
arborizada, perto de lojas e restaurantes.
R. República do Peru, 34, Copacabana.

MAR PALACE A Praia de Copacabana
e a estação de metrô estão pertinho.
Algumas unidades oferecem vista para
o Cristo Redentor. Cliente com cartão
CVC Itaú ganha um drinque de boasvindas. Av. Nossa Sra. de Copacabana,
552, Copacabana.

ASTORIA PALACE É uma delícia olhar
para o mar de Copacabana, logo em
frente, enquanto curte a piscina na
cobertura. Dependendo do quarto que
escolher, você ainda aproveita sua
própria hidromassagem. Av. Atlântica,
1.866, Copacabana.
GRAND HYATT RIO DE JANEIRO
FOTOS: DIVULGAÇÃO
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OLINDA RIO Basta atravessar a avenida
para curtir a praia de Copacabana, que
enche os olhos de quem se hospeda na
parte da frente do prédio. Cliente com
cartão CVC Itaú pode sair do quarto
até 16h no dia da partida. Av. Atlântica,
2.230, Copacabana.

Reserve sempre seu hotel com
a CVC para garantir tarifas
imperdíveis e, dependendo do
hotel, benefícios como entrada
antecipada e saída em horário
estendido dos apartamentos,
upgrade de categoria, mimos
especiais e muito mais. Consulte
condições e disponibilidade dos
hotéis participantes.

PLAZA BARRA FIRST
Você aproveita toda a infraestrutura e
segurança de um condomínio fechado e
fica perto dos shoppings e restaurantes
da Barra da Tijuca. Para chegar à praia,
faz uma agradável travessia de balsa
pela Lagoa de Marapendi. Av. das
Américas, 7.897, Condomínio Mundo
Novo, Barra da Tijuca.

ARENA COPACABANA Não tem nada
mais prático do que se hospedar de
frente para a Praia de Copacabana e
ainda contar com uma ótima estrutura
de lazer dentro do próprio hotel. Fica
melhor ainda se a sua acomodação
for voltada para o mar. Cliente com
cartão CVC Itaú pode entrar no quarto
mais cedo no dia da chegada
e sair mais tarde no dia da partida.
Av. Atlântica, 2.064, Copacabana.

AMÉRICAS BARRA HOTEL
A piscina no terraço panorâmico, com
vista para a Barra da Tijuca, é um
dos pontos altos do hotel, que tem
decoração moderna. Av. das Américas,
10.500, Barra da Tijuca.

MUITO CONFORTÁVEL

NOVOTEL LEME A
decoração moderna e
colorida dá graça ao hotel,
que tem um lindo terraço
com bar e piscina. Dali, a
vista panorâmica cobre a Praia do
Leme, quase em frente, e Copacabana.
Na estrutura de lazer, a família
aproveita o salão de jogos e a área
infantil. Cliente com cartão CVC Itaú
pode entrar no quarto mais cedo no
dia da chegada e sair mais tarde no dia
da partida. R. Gustavo Sampaio, 320,
Leme.

ATLÂNTICO RIO HOTEL Depois
de um dia curtindo a Praia de
Copacabana, situada a 500 m, você
relaxa na piscina no hotel ou no seu
confortável quarto, de decoração
contemporânea. A estação de metrô
Cantagalo fica a 80 m. R. Xavier da
Silveira, 112, Copacabana.

SHERATON GRAND RIO HOTEL E RESORT

HORÁRIOS PADRÃO DOS HOTÉIS

Entrada (check-in): 14h
Saída (check-out): 12h
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Nós, da CVC, ficamos à sua
disposição durante toda a
sua hospedagem. Precisou de
qualquer coisa durante a viagem,
é só chamar a CVC.

WINDSOR EXCELSIOR A vista
panorâmica do terraço da cobertura
abrange toda a orla de Copacabana e até
o Pão de Açúcar. Ali, com esse panorama,
você dá um mergulho na piscina ou toma
um drinque no bar. Alguns dos elegantes
quartos têm banheira de hidromassagem.
Av. Atlântica, 1.800, Copacabana.

YOO2 BOTAFOGO

VILA GALÉ RIO DE JANEIRO Você
curte toda a animação da Lapa e ainda
se hospeda com grande estilo em um
casarão histórico, acrescido de uma parte
moderna com uma linda e espaçosa
piscina. R. Riachuelo, 124, Centro.

B & B HOTELS COPACABANA FORTE
Você escolhe se quer passar o dia na
Praia de Ipanema ou de Copacabana, já
que ambas ficam bem pertinho do hotel.
Alguns quartos contam com varanda. R.
Francisco Otaviano, 38, Copacabana.

LAGHETTO STILO BARRA A praia da
Barra da Tijuca está logo em frente,
enfeitando a vista dos modernos
e confortáveis quartos. R. Marcelo
Roberto, 65, Barra da Tijuca.

ARENA IPANEMA Você anda só
meia quadra para chegar à Praia de
Ipanema, que pode ser vista da piscina
na cobertura. Os quartos com toques
tropicais são muito confortáveis. Cliente
com cartão CVC Itaú pode entrar no
quarto mais cedo no dia da chegada e
sair mais tarde no dia da partida.
R. Francisco Otaviano, 131, Ipanema.

VOGUE SQUARE FASHION HOTEL O
hotel da Barra da Tijuca fica dentro do
Shopping Vogue Square, que, além das
lojas, tem renomados restaurantes. As
acomodações elegantes são assinadas
pela estilista brasileira Lenny Niemeyer
e têm cafeteira Nespresso. A estrutura
de lazer é completa, com quadra de
tênis e serviço de massagens. Av. das
Américas, 8.585, Barra da Tijuca.

MAR IPANEMA A localização é imbatível:
são apenas 100 m até a Praia de Ipanema,
de um lado, e o mesmo tanto até a Lagoa
Rodrigo de Freitas, do outro. Tudo isso
em meio a muitos bares e restaurantes
animados, como o do próprio hotel. R.
Visc. de Pirajá, 539, Ipanema.

WINDSOR BARRA Na cobertura
panorâmica, você nada na piscina e
toma um coquetel. Na praia da Barra da
Tijuca, em frente, relaxa aproveitando
cadeiras, guarda-sóis e toalhas
fornecidos pelo hotel. E ainda se delicia
com frutos do mar no sofisticado
restaurante. Alguns quartos contam
com sua própria área de estar. Av. Lúcio
Costa, 2.630, Barra da Tijuca.

ATLÂNTICO BUSINESS É gostoso se
hospedar no Centro Histórico e passear
por ali durante o dia, para depois
emendar com uma noitada na vizinha
Lapa. Se bater a preguiça de sair, você
se refresca na piscina da cobertura do
hotel. R. Sen. Dantas, 25, Centro.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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TROPICAL BARRA HOTEL A badalada
Praia do Pepê fica bem em frente,
enquanto os bares e restaurantes
da Av. Olegário Maciel estão a
500 m. A área externa do hotel
tem hidromassagem junto à piscina.
Av. do Pepê, 500, Barra da Tijuca.

HILTON COPACABANA

HILTON COPACABANA A vista do mar de
Copacabana acompanha você em todos
os momentos: quando você está na piscina
na cobertura, tomando um drinque no bar,
saboreando uma refeição no restaurante
e até descansando no quarto, caso sua
categoria seja voltada para a praia. Na
areia, o hotel monta uma estrutura própria
para você passar o dia sem se preocupar
com nada. Cliente com cartão CVC Itaú
ganha um drinque de boas-vindas.
Av. Atlântica, 1.020, Copacabana.

CDESIGN HOTEL Você curte toda a
tranquilidade da Praia do Recreio,
logo em frente, e ainda faz gostosos
passeios no Parque Municipal Chico
Mendes. Da piscina com solário na
cobertura, a vista panorâmica é linda,
assim como das acomodações com
varandas mobiliadas. Av. Lucio Costa,
17.360, Recreio dos Bandeirantes.

LUXO

YOO2 BOTAFOGO É supermoderno e
descolado este hotel situado em frente
à Praia de Botafogo, com quartos que
dão vista para o Pão de Açúcar ou o
Corcovado. Em algumas acomodações,
você se esbalda na cama tamanho king,
usando o roupão de banho e os chinelos
do hotel. A cobertura convida a dar um
mergulho na linda piscina ou a tomar sol
nas espreguiçadeiras. Para se mimar ainda
mais, você pode agendar uma massagem
no spa. E a noite pode terminar no rooftop,
área bar, curtindo apresentações com DJs
e uma vista incrível para o Pão de Açúcar
e a Praia do Flamengo. Cliente com cartão
CVC Itaú ganha um drinque de boas-vindas
e pode sair mais tarde do quarto no dia da
partida. R. Praia de Botafogo, 242, Botafogo.

FAIRMONT RIO DE JANEIRO
COPACABANA O primeiro hotel da
luxuosa rede Fairmont na América do
Sul tem uma das mais lindas piscinas
da cidade, com bordas infinitas
que parecem se fundir no mar de
Copacabana, além de área rasinha para
espreguiçadeiras. Toda a decoração
invoca o glamour do Rio de Janeiro dos
anos 1950, e os quartos situados no
Gold Floor são ainda mais sofisticados,
com acesso a um lounge exclusivo. Av.
Atlântica, 4.240, Copacabana.

BELMOND COPACABANA PALACE
O hotel mais lendário do Rio de Janeiro
ainda preserva muito do glamour original
da época em que sediava famosos
bailes da alta sociedade, repletos de
personalidades. O hotel agora pertence
à rede internacional Belmond e continua
recebendo muitas celebridades. É delicioso
passar o dia em um dos lounges ao redor
da piscina ou fazer uma refeição nos
diversos restaurantes do “Copa”, como o
tradicional Cipriani e o pan-asiático Mee,
ambos já premiados com uma estrela pelo
Guia Michelin. Cada quarto é decorado de
uma forma diferente, com móveis ingleses
de época e obras de arte originais.

FAIRMONT RIO DE JANEIRO COPACABANA
FOTOS: DIVULGAÇÃO
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FASANO O hotel, em frente ao mar de
Ipanema, tem o primeiro projeto no Brasil
com assinatura do designer francês
Philippe Starck. A fachada acompanha
o desenho da avenida à beira-mar. A
lindíssima piscina de borda infinita na
cobertura tem vista para o Arpoador,
o Morro Dois Irmãos e o Corcovado.
Dois restaurantes, incluindo um Gero,
temperam a hospedagem aqui. Você se
sente tão mimado que conta até com
mordomo. Av. Viera Souto, 80, Ipanema.

HILTON BARRA

HILTON BARRA A vista para
a Lagoa de Jacarepaguá em
algumas acomodações é um
destaque neste hotel, que
fica a 10 minutos de carro da Praia da
Barra da Tijuca. O restaurante trabalha
com ingredientes locais no almoço e
no jantar. Duas crianças de até 12 anos
não pagam hospedagem. Av. Abelardo
Bueno, 1.430, Barra da Tijuca.

SHERATON GRAND RIO
HOTEL E RESORT Você não
precisa sair do hotel para nada,
se não quiser. Na pontinha do
Leblon, a estrutura é de um verdadeiro
resort urbano, com quadras de tênis,
piscina, spa e sauna. São várias as opções
gastronômicas para variar as refeições,
com pizzaria, restaurante de comida
brasileira e o L’Etoile, de alta gastronomia
e vistas deslumbrantes. O trecho de praia
em frente ao hotel não tem acesso direto
pela rua, então é bem tranquilo. Para os
pequenos, o clube infantil é imperdível.
Duas crianças de até 12 anos não pagam
hospedagem. Av. Niemeyer, 121, Leblon.

GRAND HYATT RIO DE JANEIRO
Cercado pela natureza e pela praia
da Reserva de Marapendi, na Barra
da Tijuca, o hotel tem tudo para
garantir uma experiência focada em
bem-estar, como a academia com
estúdio de ioga, o spa, as enormes
piscinas e o serviço de praia. Entre as
opções gastronômicas, faz sucesso o
restaurante japonês. Av. Lucio Costa,
9,600, Barra da Tijuca.

SANTA TERESA HOTEL MGALERY
Instalado em uma fazenda de café de 1850,
o ambiente mescla luxo e sofisticação
sem deixar o rústico de lado, com uso
de materiais ecológicos. Tudo isso
coroado por um design contemporâneo
e por uma infraestrutura completa, que
inclui o Restaurante Térèze, indicado em
várias edições do Guia Michelin. R. Alm.
Alexandrino, 660, Santa Teresa.
FASANO

Café da manhã incluído
Restaurante
Bar
Academia
Piscina
Sauna
Spa
Ar-condicionado no apartamento
Frigobar no apartamento
Cofre no apartamento
Secador no apartamento
TV a cabo no apartamento
Wi-Fi gratuito
Estacionamento gratuito Estacionamento pago
Pet friendly

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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RIO DE JANEIRO
COMBINA COM...
COSTA DO SOL

Praias de mar azul cristalino e
areias brancas... Poderia ser o
Caribe, mas é a região da Costa
do Sol, uma das mais belas do
litoral fluminense. Além de Búzios,
a região engloba destinos como
Cabo Frio (a 166 km de Copacabana)
e Arraial do Cabo (a 175 km).
As águas transparentes são um
bálsamo para praticantes de
mergulho, e todo mundo curte muito
os hotéis charmosos, os restaurantes
de gastronomia internacional e a vida
noturna movimentada.

ARRAIAL DO CABO

COSTA VERDE

Viajando por 300 km a partir de
Copacabana, você vive uma bela
aventura de carro em destinos
como Mangaratiba, Angra dos Reis
e Paraty. É riquíssima a mistura
de natureza e história, com praias
marvilhosas em meio à Mata
Atlântica preservada. Especialmente
em Paraty, você testemunha a
arquitetura colonial no charmoso
Centro Histórico, enquanto em Angra
dos Reis é imperdível a esticada até
a linda e rústica Ilha Grande.

PARATY

SERRA FLUMINENSE

Na deslumbrante paisagem de
montanhas, que fica a menos de
110 km de Copacabana, você encontra
cidades de forte herança europeia,
como Petrópolis e Nova Friburgo. De
clima mais ameno, a região recebeu
muitos suíços, alemães e ingleses no
século 19. Em Teresópolis, a formação
rochosa Dedo de Deus desponta
como cartão-postal da serra, com
seus quase 1.700 de altitude.

TERESÓPOLIS
FOTOS: SHUTTERSTOCK
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CLIENTE CVC VIAJA
TRANQUILO PORQUE TEM...
• Assistência CVC 24h antes, durante e depois da viagem
• Flexibilidade total para montar a viagem do jeito que preferir
• Pagamento com parcelamento em mais vezes
• Vantagens exclusivas se tiver o cartão de crédito
CVC Itaú Visa Platinum
• A certeza de que será tudo perfeito nas suas férias dos sonhos

CVC

A maior agência de turismo da América Latina

FOTO: PRAIA DE IPANEMA / SHUTTERSTOCK

CVC 24h: 3003-2977
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Cartão de crédito CVC Itaú Visa Platinum: consulte condições para ¹anuidade grátis.

FOTO: SHUTTERSTOCK

O cartão CVC Itaú Visa Platinum é o único
que parcela a viagem em mais vezes, sem juros,
com benefícios exclusivos no destino.
E você pode ter direito a anuidade grátis¹.

