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RIO DE JANEIRO
A Cidade Maravilhosa, a grande cidade tu-
rística do Brasil. O Rio de Janeiro continua 
lindo, receptivo, sinônimo de brasilidade. 

Este eBook é dedicado aos encantos do 
Rio, inspiração de tantas canções, sede 

de tanto eventos importantes e casa de 
alguns dos maiores símbolos do Brasil. 

Tudo o que você precisa saber sobre o Rio 
de Janeiro, você encontra aqui!

São Sebastião do Rio de Janeiro foi esta-
belecida como cidade em 1º de março de 
1565, por Estácio de Sá. Desde então, foi 

capital do Brasil de 1763 a 1960, lar da Co-
roa Portuguesa e local por onde passavam 
os maiores intelectuais e os produtos bra-
sileiros mais nobres. Sede Olímpica, Sede 
da Copa do Mundo, sede dos desfiles de 
Carnaval mais famosos do mundo - o Rio 

de Janeiro é, inevitavelmente, o símbolo do 
Brasil e do brasileiro.



A cidade do Rio de Janeiro tem dois dos 
mais importantes Aeroportos do Brasil: 
os popularmente conhecidos Galeão e 

Santos Dumont. De lá, saem voos diários 
para todo o Brasil e diversas localidades 

no mundo. 

Como chegar          
ao Rio de    

Janeiro
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AEROPORTO DO RIO DE JANEIRO 
SANTOS DUMONT (SDU)
Inaugurado em 1936, atinge voos de pequena distância, em sua maioria, viagens de negócios e voos regionais nos trechos Rio-São Paulo e 
Rio-Minas. É considerado um aeroporto de fluxo rápido e o oitavo maior do Brasil em fluxo de passageiros. Tem boa localização no centro 
do Rio de Janeiro, próximo aos principais hotéis e áreas turísticas. O aeroporto fica a apenas 4 km do centro da cidade do Rio de Janeiro.

Localização: Praça Senador Salgado Filho, Centro do Rio de Janeiro.

Como chegar: 

VLT

Há um Veículo Leve sobre Trilhos que liga o Aeroporto Santos Du-
mont ao centro do Rio de Janeiro.

Ônibus executivo (Frescão)

Há linhas que ligam o Aeroporto Santo Dumont à Barra da Tijuca e 
à Zona Sul. 

Metrô

Linha 1 (Laranja) - liga a Zona Sul ao Centro e à Tijuca 

Linha 2 (Verde) - liga a Zona Sul à Zona Norte e Pavuna 

Coordenadas para sistemas de navegação GPS: 

22° 54’ 39’’ S

43° 09’ 5’’ O
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AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO
GALEÃO – ANTÔNIO CARLOS JOBIM (GIG)
Com 65 anos de existência, o aeroporto Rio de Janeiro-Galeão (RIOgaleão) está localizado a 20 km ao norte do Rio de Janeiro. É o segundo 
maior aeroporto do Brasil, tendo como patrono o músico Antônio Carlos Jobim ou, simplesmente, Tom Jobim. O nome de Galeão se refere à 
praia situada em frente ao antigo terminal.

Localização: Av. 20 de Janeiro.

Como chegar: 

Ônibus executivo

- Companhia Premium

Alvorada – RIOgaleão (Via Orla da Zona Sul)

Aeroporto Santos Dumont – RIOgaleão (Via Linha Vermelha)

Aeroporto Santos Dumont – RIOgaleão (Via Seletiva da Av. Brasil / 
Av. Pres. Vargas)

Alvorada – RIOgaleão (Via Linha Amarela)

RIOgaleão – Gávea (Via Jardim Botânico, Humaitá, Botafogo e Tú-
nel Marcelo Alencar)

- Companhia 1001 Viação

Charitas – RIOgaleão

Charitas – RIOgaleão (Via Cidade Universitária)

Ônibus comum

- Companhia Ideal: Bancários – RIOgaleão

- Companhia Paranapuan:  Bonsucesso – RIOgaleão

    Tubiacanga – RIOgaleão

    Bananal – RIOgaleão

 

Metrô

As estações de metrô Vicente de Carvalho e Jardim Oceânico têm 
integração com o BRT, transporte expresso com trajeto direto para 
o RIOgaleão. 

Coordenadas para sistemas de navegação GPS: 

22° 54’ 39’’ S

43° 09’ 5’’ O
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Por ser uma gigante metrópole, o Rio de 
Janeiro tem diversas opções de transporte 

público, entre ônibus, trens, metrô, VLT e 
barcas. Veja os preços neste capítulo.

Transporte
público
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Tarifas Integrais 
de Transportes do 
Rio de Janeiro

Ônibus  R$  3,40

BRT  R$  3,40

VLT  R$  3,80

Trem  R$  4,20

Metrô  R$  4,30

Vans  R$  3,40

Barcas  R$  5,90

Com Bilhete Único 
Carioca

Ônibus + Ônibus  R$  3,40

Ônibus + BRT  R$  3,40

Ônibus + VLT  R$  3,80

VLT + VLT  R$  3,80

Com Bilhete Único 
Intermunicipal

Ônibus Intermunicipal + Barca  R$  8,00

BRT + Metrô*  R$  6,05

Ônibus Intermunicipal + Metrô ou Trem  R$  8,00

Trem + Metrô  R$  8,00

Última atualização: 15/11/2017
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Gigante e cheio de opções diferentes, o 
Rio de Janeiro pode, sim, agradar a gregos 
e troianos – e diversos perfis de brasileiros. 
Veja os pontos turísticos mais importantes 

da cidade.

Pontos 
 turísticos
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Cristo Redentor 
 
Seria esse o grande símbolo do Brasil? 
Em todo o mundo, a imagem tida como 
monumento máximo do Brasil é o Cristo 
Redentor. Para subir o morro do Corcova-
do, há três tipos de acesso: o Trem do Cor-
covado, vans autorizadas ou carro. Saiba 
mais sobre preços de ingressos e acesso 
clicando aqui.

Você também pode fazer a subida a pé, 
mas é necessário grande preparo físico 
e comprar seu ingresso para o Cristo lá 
embaixo, antes de iniciar a subida.

Pão-de-açúcar   
É lá uma das vistas mais privilegiadas da 
Cidade Maravilhosa. O passeio de bondi-
nho é uma beleza por si só, mas passar 
pelo Morro da Urca e a chegada até o topo 
do Pão de Açúcar é indescritível. Infor-
mações sobre o passeio e ingressos você 
encontra no Site Oficial do Bondinho.

Cidade do Samba   
Um complexo de galpões onde as Esco-
las de Samba do Rio de Janeiro montam 
seus carros alegóricos. Além de ver o 
processo, você pode assistir a shows que 
acontecem periodicamente. Veja mais 
aqui.

http://visit.rio/que_fazer/cristoredentor/
http://www.bondinho.com.br/
http://cidadedosambarj.globo.com/
http://cidadedosambarj.globo.com/
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Sambódromo da Marquês de Sapucaí 
 
Na época do Carnaval, você pode assistir 
um dos maiores espetáculos brasileiros 
– com ou sem camarote. Fora da época, 
você pode visitar onde os desfiles aconte-
cem e assistir aos ensaios técnicos. Saiba 
tudo aqui!

Lagoa Rodrigo de Freitas   
No entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, 
diversas opções de lazer podem fazer sua 
viagem mais especial: ciclovias, pistas de 
corrida, quadras esportivas e espaço para 
pets. Aproveite, também, o Parque da 
Catacumba e o Parque Tom Jobim.

Escadaria Selarón   
O artista chileno Jorge Selarón se apaixo-
nou pelo Brasil e pelo Rio de Janeiro, e sua 
homenagem foi uma belíssima escadaria 
colorida que liga a Lapa e Santa Tereza. 
Conheça aqui a história da Escadaria Sela-
rón.

http://www.rio-carnival.net/carnaval/sambodromo-rio-de-janeiro/rio-sambodromo.php
http://www.rio-carnival.net/carnaval/sambodromo-rio-de-janeiro/rio-sambodromo.php
http://visit.rio/que_fazer/lagoa-rodrigo-de-freitas/
https://blog.edestinos.com.br/2013/01/selaron/
https://blog.edestinos.com.br/2013/01/selaron/
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Museu Histórico Nacional 
 
Localizado no centro do Rio (Praça Mare-
chal Âncora s/n°), o museu exibe a história 
do Brasil, com documentos, vestimentas e 
objetos desde a época do Descobrimento 
até dias atuais. Fechado às segundas-fei-
ras, o Museu Histórico Nacional funciona 
de terça a sexta das 10h às 17h30, e sába-
dos, domingos e feriados das 13h às 17h. 
As entradas custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 
(meia). Aos domingos, a entrada é gratui-
ta.

Museu do Amanhã   
Ao lado da Praça Mauá, o Museu do Ama-
nhã tem uma arquitetura que chama aten-
ção – obra do espanhol Santiago Calatra-
va. Lá, é possível ver invenções e interagir 
com as possibilidades de melhorar o nos-
so futuro. Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 
(meia). Entrada gratuita às terças-feiras.

Mirante Dona Marta   
Quer ter uma das mais belas vistas pano-
râmicas do Rio de Janeiro? Numa altura de 
360 metros, isso é possível e recomenda-
do! O acesso pode ser feito de carro ou a 
pé, subindo o Morro Dona Marta – lembre-
-se de que a caminhada pode ser cansati-
va. No morro também fica a favela Santa 
Marta, onde Michael Jackson gravou com 
Olodum o videoclipe de “They Don’t Care 
About Us”. Em homenagem ao Rei do Pop, 
há uma estátua de Michael no morro.
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http://mhn.museus.gov.br/
https://museudoamanha.org.br/pt-br
https://museudoamanha.org.br/pt-br
http://visit.rio/que_fazer/mirante-dona-marta/
http://visit.rio/que_fazer/mirante-dona-marta/
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Santuário de Nossa Senhora da Penha 
 
Também conhecida como a Basílica da 
Penha ou Igreja da Penha, o santuário de 
arquitetura eclética fica em cima de uma 
pedra, acessível por 382 degraus, nos 
quais fiéis do Brasil e do mundo fazem sua 
penitência ou pagam promessas. Fica no 
Largo da Penha, 19.

Parque Lage

Antigo engenho de açúcar, o Parque Lage 
hoje é aberto ao público para um passeio 
ou trilha por uma belíssima área verde, 
com quiosques, aquário, playground, lago 
e chafariz. Lá também funciona a Escola de 
Artes Visuais do Parque Lage (EAV).

Morro Dois Irmãos

Se o assunto é trilha, o Rio de Janeiro é rico 
de opções de locais para a prática da ati-
vidade. Um deles é o Morro Dois Irmãos, 
localizado no Vidigal. O acesso pode ser 
feito por moto-táxi.

https://www.basilicasantuariopenhario.org.br/
https://www.basilicasantuariopenhario.org.br/
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Forte de Copacabana 
 
Para defesa do porto brasileiro, o Forte de 
Copacabana foi construído. Posteriormen-
te, tornou-se o local do Museu Histórico do 
Exército e, depois, um dos pontos turísti-
cos da cidade, com manifestações artísti-
cas, gastronomia e bela vista.

Estádio do Maracanã   
O Maraca (cujo nome oficial é Estádio 
Jornalista Mário Filho) é, definitivamente, 
o principal estádio de futebol brasileiro. 
Também cede espaço a shows e grandes 
eventos, como a Copa do Mundo Fifa 2014 
e os Jogos Olímpicos de 2016. 

Parque Nacional da Tijuca   
Uma das maiores florestas urbanas do 
mundo fica no Rio. Com atrações como a 
Vista Chinesa, ecoturismo (como obser-
vação e aves) e atividades de turismo de 
aventura (rapel, trilhas, escalada, voo livre, 
ciclismo, etc.) o Parque Nacional da Tijuca 
encanta seus visitantes.

http://www.fortedecopacabana.com/
http://www.fortedecopacabana.com/
http://www.suderj.rj.gov.br/maracana.asp
http://www.parquedatijuca.com.br/
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Theatro Municipal do Rio de Janeiro 
 
Uma construção que remonta à história da música, das artes cêni-
cas e performáticas do Brasil, desde 1909. Fica na Praça Floriano, s/
nº, na Cinelândia.

Aterro do Flamengo   
Grande área para lazer, o Aterro do Flamengo oferece locais para 
caminhada, quadras esportivas, ciclovia e outros atrativos para um 
belo final de semana de descanso.

Arcos da Lapa   
O bairro da Lapa é reconhecido pela vida noturna e bares cheios 
de agito. A porta de entrada para tudo isso são os Arcos da Lapa, 
feitos de alvenaria por indígenas e escravos no século XVIII.

Pedra do Arpoador   
Foi lá que começou a tradição de aplaudir o pôr do sol? Não há 
como saber, mas, realmente, ver o sol se pôr de cima da pedra, 
sobre a praia do Arpoador, dá uma emoção digna de palmas.
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Pedra da Gávea 
 
Um dos cartões-postais do Rio, com mais 
de 850 metros da altura, a Pedra da Gávea 
também é local para trilha, com vista para 
a Barra da Tijuca e pôr do sol exuberante. 
É recomendado fazer o passeio com guia.

Palácio do Catete – Museu da República   
Abrigando o Museu da República, o Palá-
cio do Catete é uma construção neoclás-
sica que foi residência do Barão de Nova 
Friburgo. Hoje, o museu tem artigos que 
contam a história do Brasil.

Jardim Botânico   
Quer caminhar ou meditar? Vá para o 
Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Criado 
pela Família Real, o local tem fauna e flora 
riquíssimas. É possível fazer passeios com 
guia ou carrinhos elétricos, e a entrada 
custa R$ 15.

http://www.riodejaneiroaqui.com/portugues/palacio-catete.html
http://jbrj.gov.br/


O Rio não é só praia – mas as praias são 
boa parte do Rio, e um dos motivos pelos 

quais os turistas visitam a cidade. Então, 
vamos dar uma olhadinha nas praias mais 

importantes?

Praias do    
Rio de Janeiro
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Praia Vermelha   
Caiaques, canoas, areia vermelha, mar 
esverdeado e vista para o Pão de Açúcar. 

Praia de Botafogo 
 
Palco de vários eventos da cidade, porém, 
não aconselhada para banho, por conta da 
poluição.

Praia do Flamengo   
Com muitas atrações e eventos, como o 
GP Brasil de Motonáutica, a Praia do Fla-
mengo costuma ser agitada.
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Praia de Copacabana 
 
Com seu calçadão característico, que 
estampa diversos souvenires da Cidade 
Maravilhosa, essa praia na Zona Sul do Rio 
de Janeiro recebeu o apelido de “Prince-
sinha do Mar”. Sua popular orla pode ser 
um excelente local de passeio, consumo 
em quiosques especiais, além de possuir 
ciclovias.

Praia de Ipanema

Ainda na Zona Sul do Rio de Janeiro, a 
Praia de Ipanema (e a beleza de Helô 
Pinheiro) inspiraram Vinícius de Moraes e 
Tom Jobim a fazerem uma canção que se 
tornou símbolo do Brasil: Garota de Ipane-
ma.

Praia do Arpoador 
 
Para quem curte surf, contato com a 
natureza e um pôr do sol incrível, é o local 
perfeito.
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Praia do Leblon   
Sinta-se parte de uma novela de Manoel 
Carlos, em meio aos prédios luxuosos e 
diversos esportes na areia.

Praia da Joatinga   
Um pouco escondida, seu acesso precisa 
ser feito por meio de trilhas, mas a paisa-
gem final recompensa o esforço.

Praia de São Conrado   
Gosta de esportes radicais? Saltando de 
asa delta ou paraglider, saindo da Pedra 
Bonita, é na Praia de São Conrado que 
você aterrissará.   
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Praia da Reserva 
 
Tranquila e afastada, a Praia da Reserva 
serve para relaxamento e pesca.

Praia da Macumba   
O recanto dos surfistas, com ótimas ondas 
e quiosques.

Praia da Barra da Tijuca

Com seus 18 km de extensão, a Praia da 
Barra é considerada a maior do Rio e com-
porta a Reserva de Marapendi.
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Praia da Barra de Guaratiba   
Lugar ideal para comer frutos do mar ou 
aproveitar banho de sol e esportes na 
areia.

Praia de Grumari    
A paradisíaca Prainha fica em uma reserva 
ali perto, entre montanhas.
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O que mais ver no Rio de Janeiro? Separa-
mos algumas dicas para a sua viagem, a 

cereja do bolo deste guia. Fique atento (a) e 
planeje seu roteiro pela Cidade Maravilhosa.

Dicas        
de Turismo
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DICAS DE TURISMO
O que mais ver no Rio de Janeiro? Separamos algumas dicas para a 
sua viagem, a cereja do bolo deste guia. Fique atento (a) e planeje 
seu roteiro pela Cidade Maravilhosa.

 › Experimente as delícias da Confeitaria Colombo, uma das princi-
pais experiências gastronômicas que você pode ter no Rio. Lá, gran-
des artistas, personalidades e pensadores brasileiros (como Getúlio 
Vargas, Villa-Lobos, Chiquinha Gonzaga, Olavo Bilac) passaram um 
bom tempo se deliciando com as iguarias ou batendo papo. 

 › Você pode ver quanto custa passear no Rio de Janeiro em nosso 
post: Quanto custa viajar para o Rio de Janeiro?

 › Alguns museus no Rio de Janeiro têm entrada gratuita em dias 
da semana determinados. Veja aqui no post: Museus brasileiros de 
graça!

 › Veja aqui tudo sobre Petrópolis, a Cidade Imperial, que fica no 
estado do Rio de Janeiro – onde você pode passear durante sua 
estadia no Rio.

 › A duas horas do Rio de Janeiro, você também pode conhecer a 
belíssima Búzios.

 › Quer saber quando ir para o Rio de Janeiro, acesse o guia Baixa 
Temporada - Quando é? Onde ir?

 › Biscoito Globo e Mate Gelado – se você não provar essas delícias 
tradicionais na praia, você não aproveitou o Rio de Janeiro totalmen-
te.

 › Veja aqui:

Passagens aéreas 
baratas para o     
Rio de Janeiro 

Reservas de            
hotéis na Cidade 

Maravilhosa 

Seguro viagem Aluguel   
de carros

https://blog.edestinos.com.br/2017/09/quanto-custa-viajar-para-o-rio-de-janeiro/
https://blog.edestinos.com.br/2017/11/museus-brasileiros-de-graca/
https://blog.edestinos.com.br/2017/11/museus-brasileiros-de-graca/
http://blog.edestinos.com.br/2017/03/buzios/
https://blog.edestinos.com.br/2017/03/baixa-temporada-quando-e-onde-ir/
https://blog.edestinos.com.br/2017/03/baixa-temporada-quando-e-onde-ir/
https://www.edestinos.com.br/ofertas/0/0/ci/rio/rio-de-janeiro#utm_source=sm5&utm_medium=blog_ebook&utm_campaign=sf_bg=ebook-rio
https://www.edestinos.com.br/ofertas/0/0/ci/rio/rio-de-janeiro#utm_source=sm5&utm_medium=blog_ebook&utm_campaign=sf_bg=ebook-rio
https://www.edestinos.com.br/ofertas/0/0/ci/rio/rio-de-janeiro#utm_source=sm5&utm_medium=blog_ebook&utm_campaign=sf_bg=ebook-rio
https://www.edestinos.com.br/hoteis/ci/rio/hoteis-rio-de-janeiro#utm_source=sm5&utm_medium=blog_ebook&utm_campaign=sh_bg=ebook-rio
https://www.edestinos.com.br/hoteis/ci/rio/hoteis-rio-de-janeiro#utm_source=sm5&utm_medium=blog_ebook&utm_campaign=sh_bg=ebook-rio
https://www.edestinos.com.br/hoteis/ci/rio/hoteis-rio-de-janeiro#utm_source=sm5&utm_medium=blog_ebook&utm_campaign=sh_bg=ebook-rio
https://www.edestinos.com.br/seguro-viagem#utm_source=sm5&utm_medium=blog_ebook&utm_campaign=ss_bg=ebook-rio
http://carros.edestinos.com.br/#utm_source=sm5&utm_medium=blog_ebook&utm_campaign=sc_bg=ebook-rio
http://carros.edestinos.com.br/#utm_source=sm5&utm_medium=blog_ebook&utm_campaign=sc_bg=ebook-rio
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GOSTOU DO NOSSO CONTEÚDO? 

Acesse nosso site para as              
melhores ofertas para sua viagem 

Acesse nosso blog para informações 
sobre destinos e dicas de viagem 

Acesse nossas redes sociais para acompanhar           
ofertas, inspirações de viagens e tirar suas dúvidas

http://edestinos.com.br
https://www.youtube.com/user/eDestinoscombr
https://twitter.com/eDestinos
https://www.instagram.com/edestinos
https://www.facebook.com/eDestinosBrasil
http://edestinos.com.br
http://blog.edestinos.com.br
http://blog.edestinos.com.br

