
 SE VIAJAR É SUA PAIXÃO...  

O BRASILÉ SEU 
DESTINO.

BLUMAR
INCOMING TOUR OPERATOR

C i d a d e  m á g i c a  d o  s o l ,  m a r  e  a r e i a ,  
q u e  i r á  s e d u z i r  s e u  c o r a ç ã o  p a r a  s e m p r e .

BEM VINDO AO R IO I



TOURS CLÁSSICOS
RIO LIKE A NATIVE TOURS



TOURS CLÁSSICOS

Pão de Açúcar |  Dirigiremos pela praia de 
Copacabana até o bairro da Urca, onde pegaremos 
o bondinho até o topo do morro do Pão de Açúcar 
- uma das atrações imperdíveis do Rio. Depois 
de aproveitar as vistas deslumbrantes da Baía 
de Guanabara e as praias, o passeio nos leva ao 
centro da cidade, onde o lado histórico do Rio será 
revelado.

Duração: 4 horas

Morro do Corcovado e Cristo Redentor | 
Dirigiremos ao bairro tradicional do Cosme Velho, 
onde pegaremos o trem de roda dentada por 20 
minutos para subir o morro do Corcovado. Esse 
passeio espetacular passará pelo Parque Nacional 
da Tijuca, um lindo oásis verde no meio da cidade. 
Assim que chegarmos ao pico, 731 metrosacima 
do nível do mar, a vista impressionante da cidade 
toda nos aguarda e a incrível estátua de Cristo de 
36 metros mostra-nos exatamente por que é o 
monumento mais emblemático do Brasil.

Duração: 4 horas

Rio de helicóptero | No conforto e segurança de 
um helicóptero moderno, você desfrutará de uma 
visão inesquecível das muitas características que 
fazem do Rio uma das mais belas joias do mundo. 
Existem muitas opções de voo com durações e 
rotas diferentes - por favor, pergunte aos seus guias 
para obter mais informações. O transporte de ida e 
volta do hotel não está incluído.

Rio de noite | Uma noite para vivenciar o sabor 
autêntico da comida e da música brasileira. 
Começaremos com um churrascaria rodízio típica, 
com uma grande variedade de cortes de diferentes 
carnes e um buffet de várias saladas deliciosas. 
Depois do jantar, vamos ao melhor show da 
cidade, onde as mulatas nos mostrarão os passos 
incríveis de samba e outros ritmos típicos. Você 
terá a oportunidade de conhecer o carnaval e ver as 
fantasias fantásticas premiadas.

Este passeio está também disponível com apenas 
o show.

Duração: 5 horas (incluindo jantar)

Petrópolis | A cidade de Petrópolis está localizada 
na região montanhosa do estado do Rio de Janeiro. 
É conhecida como a cidade imperial, porque foi 
escolhida pelo segundo imperador do Brasil, 
Pedro II, como a sua residência de verão. Depois 
de uma hora de carro do Rio, chegaremos a esta 
cidade encantadora para começar nosso tour com 
uma visita ao museu imperial, antigamente a casa 
do imperador, que possui uma coleção enorme de 
antiguidades, pinturas, tesouros e joias da família 
imperial. Também visitaremos a catedral neogótica 
e o palácio de cristal.

Duração: 6 ou 8 horas

Não disponível nas segundas-feiras

Passeio de jipe pela floresta da Tijuca | Você 
levará um jipe conversível para a maior floresta 
urbana do mundo, o Parque Nacional da Tijuca, 
que fica bem no coração do Rio de Janeiro. Vales 
profundos, cachoeiras, uma floresta verdejante 
e alguns excelentes mirantes fazem desta uma 
viagem inesquecível. Você verá frutas, flores e 
plantas típicas do Brasil, e se estiver com sorte, 
pássaros, macacos e borboletas únicas também.

Duração: 4 horas

  RIO LIKE A NATIVE TOURS

Segredos do Rio antigo | Esse é um passeio 
incomum, que dá aos visitantes uma sensação 
das lendas e histórias tecidas em torno das ruas 
estreitas e edifícios históricos no centro do Rio. 
A caminhada inclui visitas a muitos lugares 
interessantes, incluindo Candelária, Praça XV, 
Travessa do Mercado, o Palácio Imperial, o 
Centro Cultural do Banco do Brasil, a Casa França 
-Brasil, Ouvidor e Rua Gonçalves Dias, onde tem a 
tradicional Confeitaria Colombo.

Duração: 4 horas.

Tour da Favela | Sairemos do hotel em direção à 
Rua São Clemente para chegar na favela de Santa 
Marta, localizada no Morro de Dona Marta, no 
bairro de Botofogo. Daqui vamos pegar o elevador 
até o topo do morro para ver a estátua de Michael 
Jackson. A comunidade é famosa por ter sido o 
local de um dos vídeos musicais do artista e agora 



tem uma estátua de bronze em sua memória. Depois 
de explorar as ruas de Santa Marta, pararemos na 
associação dos moradores e depois retornaremos ao 
hotel, com uma volta ao redor da lagoa Rodrigo de 
Freitas. O tour será em um jipe aberto.

Duração: 3hrs

Jardim Botânico | O Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro é um dos dez santuários ecológicos mais 
importantes do mundo inteiro. Tem algumas das 
mais raras espécies de plantas do Brasil, bem como 
muitas de outros países, e é excelente para ambos 
adultos e crianças visitarem. Visitantes podem 
passear pelos caminhos através dos diferentes jardins 
e partes de floresta preservada, enquanto escutam 
sons de pássaros nativos, como curiós e sabiás. A 
tranquilidade do lugar e a exuberância da natureza 
em toda sua cor e glória fazem o lugar um paraíso de 
calma no meio da cidade.

Duração: 4 horas

Rio de bicicleta | Descubra as maravilhas do Rio 
de Janeiro da forma mais agradável e saudável, de 
bicicleta! Faremos uma excursão de bicicleta divertida 
e relaxante em que você pode apreciar a beleza natural 
da cidade e a vida cotidiana de cariocas, enquanto 
anda pelas deslumbrantes praias e paisagens de 
Copacabana, Ipanema, Leblon e Lagoa Rodrigo de 
Freitas. Pararemos várias vezes ao longo do caminho 
para relaxar, beber água de côco e aproveitar as vistas.

Duração: 4 horas

Rio de noite com Rio Scenarium | Nada no Rio 
representa melhor a alegria do povo brasileiro do 
que a vida noturna na Lapa. Assim que o sol se põe, 
esse bairro se transforma em uma área movimentada 
e vibrante, cheia de restaurantes, bares e boates. As 
ruas ficam cheias de cariocas e gringos que vão para 
esta meca da vida noturna do Rio com uma coisa 
em mente... diversão! Do samba próprio do Rio ao 
forró tradicional do Nordeste e ao reggae da Bahia, 
visitantes irão curtir o melhor da cena musical do Rio. 
Nesse tour, nossos guias locais o levarão ao coração 
dos acontecimentos e o acompanharão para um dos 
melhores lugares da Lapa, Rio Scenarium: um bar 
incomum com uma decoração peculiar, que lembra 
uma loja de antiguidades ou sala de leilões, onde os 
cariocas vão para ouvir e dançar o jazz e o samba 
tradicionais do Brasil.

Fechado aos domingos e segundas-feiras.

Duração: 5 horas

Escola de samba | Nenhuma outra música é mais 
brasileira que o samba, e nenhum outro samba é mais 
autêntico do que o samba das escolas de samba. Visite 
uma dessas escolas de samba quando abrem suas 
pistas de dança para os ensaios em preparação para o 
próximo carnaval - a percussão e a multidão em êxtase 
farão você dançar imediatamente. Começaremos com 
o jantar em uma churrascaria típica, com um banquete 
aberto de carnes, saladas e legumes brasileiros.

Disponível de outubro a fevereiro em determinados 
dias da semana (verifique detalhes e disponibilidade 
com seu guia local).

Duração: 5 horas

Descubra Santa Teresa | Localizado no alto de um 
morro, Santa Teresa tem vista para praticamente toda 
a cidade, incluindo o centro e a Baía de Guanabara. 
O bairro é famoso pelo bonde tradicional, além de 
ser um centro de atividades culturais e artísticas e 
restaurantes maravilhosos. Aproveite uma excursão 
de meio dia neste bairro boêmio, assim como uma 
carioca faria. O almoço não está incluído na tarifa.

Duração: aprox. 6 horas

Trilha do morro dos Dois Irmãos | Agora é possível 
fazer a trilha incrível até o pico dos Dois Irmãos, 
depois da pacificação da favela de Vidigal, onde a 
trilha começa. Dois Irmãos são as famosas montanhas 
gêmeas que se erguem por533 metros no final da 
praia de Leblon. Quanto mais alto você se aproxima, 
o mais impressionante se torna, pois você tem vistas 
incríveis da Pedra da Gávea, dos bairros da Zona 
Sul e das praias do Leblon, Ipanema e Copacabana, 
da Lagoa Rodrigo de Freitas, da estátua do Cristo 
Redentor, Pão de Açúcar e do imenso Oceano Atlântico 
. É um dos únicos pontos no Rio para conseguir uma 
visão de 360º da cidade. A trilha é de 1,6 km e leva 
aproximadamente 45 minutos.

Inclui: transfer, guia turístico, água, seguro e um 
lanche.

Duração: 4h | Dificuldade: moderada | Idade mínima: 
10 anos

Recomendado: roupas leves, protetor solar, câmera, 
repelentes e tênis.

Hora de saida do hotel: 9h ou 13h



RESTAURANT S
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1
Satyricon $$$$ do mar / International | R. Barão da 
Torre 192, Ipanema | Telefone: 2521-0627

Este restaurante fantástico é famoso por sua grande 
variedade de peixes e frutos do mar muito frescos, 
com uma grande variedade de pratos, incluindo 
macarrão, risoto e carpaccios. 

2
Cipriani $$$$  Italiano | Hotel Copacabana Palace - 
Av. Atlântica 1702 | Telefone: 2545-8747

Este estabelecimento oferece uma atmosfera 
altamente refinada e um autêntico sabor italiano 
moderno. Parte do lendário e tradicional 
Copacabana Palace Hotel, o restaurante tem teto 
alto, candelabros de cristal e luz de velas para 
proporcionar um toque romântico.

3
Lasai  $$$$ Contemporâneo | Rua Conde de Irajá, 
191 | Telefone: 3449-1834

Lasai é um restaurante premiado que oferece um 
ambiente descontraído e uma experiência única. 
Sua característica definidora é o foco claro nos 
produtos brasileiros locais. Depois de ganhar 
experiência de primeira classe no exterior, o Chef 
Costa e Silva, nascido no Rio, hoje passa a maior 
parte do tempo trabalhando com produtores locais 
para obter ingredientes que são indisponíveis em 
outros lugares. O menu muda todos os dias, com 
base no que é fornecido por seus contatos e o que é 
cultivado no própria sítio do restaurante.

4

Xian Lounge Restaurant $$$ Asiático | Av. 
Almirante Silvio de Noronha, 365 – Shopping Bossa 
Nova | Telefone: 2303-7080

Este restaurante elegante foi projetado para 
integrar-se totalmente com a natureza e possui 
uma das mais belas vistas da cidade. Do terraço, 
você pode observar a Baía de Guanabara e o Pão 
de Açúcar e admirar o horizonte da cidade, com 
seus edifícios, montanhas, florestas e o icônico 

Cristo Redentor. Com quatro chefs no comando, 
o menu traz uma mistura emocionante de sabores 
asiáticos contemporâneos, complementada por 
uma excelente seleção de drinks, vinhos e saquês.

5

Pici Trattoria $$ Italiano | R. Barão da Tomé, 348 - 
Ipanema | Telefone: 2247-6711

Um restaurante italiano clássico localizado no 
bairro encantador de Ipanema, com atmosfera 
jovem e descontraída e decoração temática de jazz. 
O macarrão é feito à mão no local e o cardápio 
apresenta receitas tradicionais italianas, lindamente 
apresentadas, a um preço justo.  

6
Rancho Portugues $$  Português | R. Maria Quitéria, 
136 | Telefone 2287-0335

Em em um dos locais mais cartões postais no Rio 
de Janeiro, a Lagoa Rodrigo de Freitas, Rancho 
Português traz as delícias, essências e segredos da 
gastronomia portuguesa para o Brasil. O cardápio é 
cheio de iguarias de comida marinha tradicionais, 
e a especialidade do restaurante é o bacalhau, com 
mais de 15 pratos diferentes disponíveis.

7
Olympe $$$$ Francês | R. Custódio Serrão 62, 
Jardim Botânico | Telefone: 2539-4542

Este é, sem dúvida, um dos melhores restaurantes 
franceses da cidade. No Brasil desde 1979, o Chef 
Claude Troisgros desenvolve seu cardápio com 
uma mistura do estilo francês e produtos exóticos e 
tropicais do país, fazendo o Olympe uma experiência 
culinária verdadeiramente única.

8
Giuseppe Grill $$$  Steak House | Av. Bartolomeu 
Mitre 370, Leblon | Telefone: 2249-3055

Localizado no Leblon, o Giuseppe Grill combina 
sofisticação e simplicidade e oferece o que muitos 
consideram o melhor bife da cidade. Especializado 
em carne e frutos do mar grelhados, o restaurante 
serve cortes especiais de carne bovina brasileira 
e argentina, peixe fresco da feira e sobremesas 
tradicionais. Também tem uma adega diversificada 

O Rio é um paraíso em muitos sentidos, não menos importante em termos de culinária. É um lugar ótimo para 
quem cultiva o ato de comer bem.

Algumas das nossas sugestões dos melhores restaurantes estão abaixo. Recomendamos que você sempre tente 
fazer uma reserva, e pedimos desculpas se algum dos números de telefone listados tiverem mudado.

RESTAURANTES



e ampla para o cliente escolher o acompanhamento 
perfeito para as refeições. O design moderno, iluminação 
sutil e pinturas de artistas brasileiros famosos dão ao 
restaurante uma sensação confortável e contemporânea.

9

Aprazível $$$ Culinária brasileira | R. Aprazível 62, 
Santa Teresa | Telefone: 2508-9174

Situado em uma casa antiga encantadora em Santa 
Teresa, o restaurante tem várias salas diferentes 
e se espalha em um grande jardim com uma vista 
panorâmica impressionante do centro do Rio e da Baía 
de Guanabara. A cozinha serve uma grande variedade 
de pratos brasileiros, com ênfase em sabores tropicais.

10

Zuka $$$ Contemporâneo | R. Dias Ferreira 233, Leblon 
| Telefone: 3205-7154

Zuka é um criador de tendências na cidade. Ao 
misturar ingredientes leves com temperos fortes, 
o restaurante oferece sabores inovadores em seus 
pratos preparados em uma grelha de carvão. A Chef 
Ludmilla Soeiro é chefe de cozinha desde o final de 
2003 e traz sua juventude e exuberância à comida, 
nunca deixando de encantar seus clientes.

11

Astor Ipanema $$$ Internacional / contemporâneo/ 
Petiscos | Av. Vieira Souto, 110 | Telefone: 2523-0085

Astor é um bar bem movimentado em Ipanema, um 
dos poucos de frente para a praia famosa. O seu 
interior no estilo retrô é inspirado nos salões dos 
“loucos anos 20” (Roaring Twenties), com colunas 
espelhadas, luzes de teto acentuadas, piso de azulejos 
coloridos e um bar de 130 anos que já pertencia a uma 
taberna no Tennessee, Estados Unidos. As mesas 
mais populares entre os cariocas mais experientes e 
hóspedes do moderno Hotel Fasano nas proximidades 
são aqueles na varanda com vista para a praia. Os 
bolos de caranguejo, o camarão grelhado ou uma 
dúzia de ostras descem particularmente bem com 
um drink interessante ou um chopp bem gelado. Na 
parte de trás, o Sub Astor é um lugar mais íntimo para 
experimentar o cardápio de bebidas premiado.

12

Sushi Leblon $$$ Japonês | R. dias Ferreira 256, Leblon 
| Telefone: 2512-7830

Localizado no luxuoso bairro Leblon, muitos 
consideram este o melhor restaurante japonês no 

Rio. Oferece um cardápio extenso de sashimis e rolos 
frescos e tradicionais, bem como muitas criações 
únicas por seu sushiman premiado. Para beber, peça 
um dos 10 tipos de saquês nacionais e estrangeiros. 
Fique atento para celebridades; Mick Jagger, Madonna 
e vários artistas locais já jantaram aqui. 

13

Corrientes 348 $$ Av. Infante Dom Henrique, s/n - 
Marina da Glória,  / Telefone: 21 2557-4027

Este restaurante de churrascaria é argentino de nome 
e argentino por natureza, por causa da miríade de 
autênticos cortes de carne no cardápio. O cenário 
complementa a experiência gastronômica, pois as 
vigas expostas do telhado, as cadeiras de vime e as 
mesas de madeira rústicas preparam o clima para um 
refeição relaxado com vista para as águas tranquilas 
da baía de Guanabara e os inúmeros barcos na Marina.

14

CT Boucherie - $$$ - Steak House | Rua Dias Ferreira, 
636 - Leblon | Telefone: 2529-2329

O famoso restaurante de Claude Troisgros no Leblon 
foi inspirado pelo mercado de gado Saint-Christophe-
en-Brionnais na França, onde a carne é a “dama” líder. 
Há uma grande variedade de cortes grelhados, desde 
costela a kobe beef, e depois de escolher você pode 
aproveitar vários acompanhamentos servidos pelos 
garçons do salão. Há também opções de peixe e frutos 
do mar grelhados.

15
Fogo de Chão $$$$  Churrascaria | Avenida Repórter 
Nestor Moreira, s / n ° - Botafogo | Telefone: 2279-7117

Provavelmente a churrascaria mais popular do Rio. 
O rodízio oferece 15 diferentes cortes de deliciosas 
carnes, incluindo lombo suculento, costela e carnes 
brancas. Também inclui um buffet de saladas gourmet 
e uma variedade de pratos típicos brasileiros. Tudo 
isso acompanhado pela maravilhosa vista do Pão de 
Açúcar e da Baía de Guanabara.

        16

Gula Gula $$ R. Barão da Torre, 446 - Ipanema, / 
Phone: 21 3322-2150

Gula Gula opened in Ipanema and became such a hit that 
it has franchised info other parts of the city. 

The restaurant fare tends to be trendy and light, serving 
quiches and salads, but they also serve traditional 
Brazilian dishes with a modern twist.

PANTONE 451U



17
Rubaiyat Rio $$$$  Churrascaria | Rua Jardim 
Botânico, 971 - Jardim Botânico | Telefone: 3204-9999

O grupo Rubaiyat orgulha-se de ser diretamente 
responsável por cada passo da carne servida em 
seus restaurantes, desde a criação de seu próprio 
gado na sua fazenda no cerrado do Brasil, até o 
método de assar os cortes de carne superior. Sua 
aquisição mais recente é a propriedade no Rio; um 
impressionante edifício de paredes de vidro voltado 
para as faixas do Jockey Club. Nas sextas-feiras, 
sábados e domingos, os clientes podem comer 
enquanto observam as corridas.

18
Puro Restaurante  $$  R. Visconde de Carandai, 43 
- Jardim Botânico / Telefone: 21 3284-5377

Restaurante brasileiro com um toque 
contemporâneo, que oferece pratos simples e 
autênticos. Localizado numa bela casa, com vista 
para o famoso Jardim Botânico do Rio, o restaurante 
tem três níveis e ambientes diferentes. No terceiro 
andar você também pode admirar uma ótima visão 
da estátua de Cristo Redentor.

19

Mee $$$$  Avenida Atlântica 1702, Copacabana 
Palace | Telefone: 2548-7070

Descubra a mais sofisticada cozinha pan-asiática 
no Rio. Visão do famoso chef Ken Hom e liderado 
pelo Chefe Executivo Kazuo Harada, este é um 
dos poucos restaurantes com estrela michelin da 
cidade. Com um bar de sushi e um menu à la carte, 
Mee é uma viagem gastronômica exótica através 
de países como Tailândia, Malásia, Cingapura e 
Japão. Para complementar a comida excepcional, 
um sommelier de saquê irá orientá-lo através de 
25 variedades importadas, e há uma seleção de 
coqueteis inovadores.

20

Cappricciosa $$$  Pizzaria | Várias Locais | Telefone: 
2255-2588 (filial de Copacabana)

Capricciosa abriu suas portas em 1999, primeiro 
no bairro moderno de Ipanema. Foi inspirado 
pelas antigas pizzarias do sul da Itália, mantendo 
sabores e ingredientes tradicionais, mas em um 
ambiente moderno. Hoje é uma das pizzarias mais 
famosas do Rio e também possui propriedades em 
Copacabana e Jardim Botânico (e Búzios!). E é 
sempre movimentada!

21

Bazzar $$ Contemporâneo | R. Barão da Torre, 538 | 
Telefone: 3202-2884

O grupo Bazzar é uma empresa brasileira de 
alimentos, no Rio, que apresenta uma paixão 
pela excelente qualidade. Vendendo produtos 
desenvolvidos por chefs que escolhem os 
melhores ingredientes brasileiros disponíveis, 
eles pretendem criar soluções gourmet para que 
seus clientes possam aproveitar alta qualidade 
em casa. Seus três restaurantes oferecem, além 
de refeições deliciosas, uma grande variedade de 
produtos da marca própria, como geléias, molhos, 
café e sobremesas, sem glúten, sabores artificiais 
ou corantes.

22

Nova Capela $$ Brasileiro | Av. Mem de Sá 96 - Lapa 
| Telefone: 2252-6228

Nova Capela é uma praticamente uma instituição 
carioca, no animado bairro da Lapa. Lugar 
movimentado, casual e tradicional, é conhecido 
por seus pratos exóticos e saborosos e tem uma 
clientela eclética.

23

Bar Luiz $ Local | Rua da Carioca, 39 - Centro | 
Telefone: 2262-6900

Inaugurado em 1887, este famoso bar no centro da 
cidade é muito simples, tradicional e amigável. Eles 
servem pratos simples, mas muito saborosos.

24

Casa da Feijoada $  Brasileiro | R. Prudente de 
Moraes, 10 - Ipanema | Telefone: 2247-2776

Localizado no encantador bairro de Ipanema, 
a Casa da Feijoada é especializada em comida 
brasileira, oferecendo o nosso prato nacional, 
a Feijoada, todos os dias, servida com vários 
acompanhamentos diferentes.
25

Don Camilo $ Italiana / Internacional | Av. Atlântica 
3056, Copacabana | Telefone: 2549-9958

Dom Camilo é um restaurante simples muito 
agradável , de frente para a praia de Copacabana, 
oferecendo áreas interna e externa. Os pratos de 
massa bem feitos e despretensiosos destacam-
se no cardápio tipicamente italiano, mas há uma 
grande variedade de peixe, carne e pizza. Música ao 
vivo todas as noites após as 9h.



Nossa seleção dos melhores botecos do Rio - bares simples e baratos que são muito populares entre todos 
as cariocas. 

Geralmente são pequenos, com mesas muito pequenas, oferecendo uma grande variedade de petiscos tradi-
cionais, mas alguns são estabelecimentos maiores e possuem cardápio diversificado dos pratos brasileiros 
mais populares. A maioria desses lugares não aceita reservas.

26
Braseiro da Gávea $
Pc . Santos Dumont, 116 - Gávea 
Telefone: 2239-7494

27
Riba $ 
Quiosque na Praia do Leblon | Varios locais
Telefone: 3269-8312

28
Belmonte $ (presente em vários locais diferentes na 
cidade)

Nossa escolha: R. Domingos Ferreira, 242 - 
Copacabana | Telefone: 2255-9696

29
Jobi  $ Av. Ataulfo Paiva, 1166 - Leblon 
Telefone: 2274- 0547

30
Bracarense $
Rua José Linhares, 85 – Leblon 
Telefone: 2294-3549

31
Aconchego Carioca $
R. Rainha Guilhermina, 48 - Leblon  
Telefone: 2294-2913

32
Academia da Cachaça $ 
(presente em vários locais diferentes na cidade)

Nossa escolha: R. Conde Bernadotte, 26 - Leblon | 
Telefone: 2239-1542

MELHORES BOTECOS
.
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OS SHOPPINGS PRINCIPAIS

RIO SUL    1 
ESPECIALIDADE
Produtos diversos, Roupas, Restaurantes

LOCAL
Botafogo

CASSINO ATLÂNTICO    2 
ESPECIALIDADE
Jóias, Arte e Antiguidades

LOCAL
Copacabana

SHOPPING DA GÁVEA    3
ESPECIALIDADE
Artes, Móveis, Design, Roupas

LOCAL
Gávea

SÃO CONRADO FASHION MALL    4 
ESPECIALIDADE
Roupas, Restaurantes

LOCAL
São Conrado

BARRA SHOPPPING    5 
ESPECIALIDADE
Roupas, joias e produtos diversos
Lojas de departamentos, restaurantes

LOCAL
Barra da Tijuca

SHOPPPING LEBLON    6
ESPECIALIDADE
Roupas, Joias, Produtos gerais, Restaurantes

LOCAL
Leblon

O Rio tem uma grande variedade de opções para fazer compras e, se você tiver tempo, 
vale a pena dar uma olhada nos preços em mais de uma loja. As principais áreas de 
compras são Copacabana, onde você pode encontrar uma variedade de produtos a 
preços razoáveis, e Ipanema, que é mais exclusivo e sofisticado.

O Rio também tem vários shoppings, a maioria aberta de segunda a sábado, das 10h às 
22h, e domingo, das 15h às 21h.

FEIRAS

FEIRA ARTESANAL COPACABANA    7
ESPECIALIDADE
Quadros, Artesanato e Lembranças

LOCAL
Av. Atlântica (in front of Rio Othon Palace hotel)

FEIRA DE ANTIGUIDADES    8
ESPECIALIDADE
Antiguidades

LOCAL
Praça XV - Centro

FEIRA DE SÃO CRISTÓVÃO   9
Sábado
ESPECIALIDADE
Artesanato e Comidas Regionais do Nordeste

LOCAL
São Cristóvão

FEIRA HIPPIE    10
Domingos
ESPECIALIDADE
Artesanato, Couro, Quadros, Lembranças, Joias

LOCAL
Praça General Osório | Ipanema

FEIRA DE ANTIGUIDADES    11
Sábados
ESPECIALIDADE
Antiguidades, Jóias

LOCAL
Shopping Cassino Atlântico

FEIRA DE ANTIGUIDADES    12
Domingo
ESPECIALIDADE
Antiguidades

LOCAL
Praça do Joquei | Gávea
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PEDRAS PRECIOSAS

O Brasil é famoso por suas pedras e joias preciosas, mas você deve tomar cuidado ao comprá-las. O mel-
hor lugar para comprar é H.STERN, que lhe fornecerá um certificado de autenticidade e avaliação. Todas 
as jóias são lapidadas em ouro 18K.

H. STERN | LOCAL   13
-------------------------------------

Rua Visconde de Pirajá, 490 - Ipanema
CEP: 22410-002 | Rio de Janeiro

Phone: 2274 3447
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