Café da manhã: Hotel , às 8:30h.
-Caminhar pela avenida Atlântica (Orla de Copacabana) até chegar a rua Francisco Otaviano sugestão:
ao longo do caminho, passará por duas estátuas famosas para tirar boas fotos, Carlos Drummond de
Andrade e Dorival Caymi. Após elas, passará pela colônia dos Pescadores e pelo Forte de Copacabana;
-Ir até o final da rua, virar a esquerda na praia de Ipanema, tirando ótimas fotos do Morro dois Irmãos e
da orla Ipanema-Leblon e seguir na direção das pedras do Arpoador sugestão: aproveite para andar
sobre as pedras e ir até a pequena faixa de areia entre ambas, conhecido como praia do Diabo. No
Arpoador, tem-se vista para as praias de Copacabana, Ipanema e Leblon, além da Ilha do Farol e do
arquipélago das Cagarras;
-Retornar fazendo o mesmo caminho e parar num quiosque sugestão: Quiosque Força e Saude, bem
em frente ao hotel para almoçar de frente para a praia;

Roteiro Personalizado - Rio de Janeiro - viagens.thepersonal.com.br

-Já no hotel , chamar um táxi, com o auxílio da recepção, e seguir para o Corcovado (Cristo Redentor)
no caminho, passará por lugares muito conhecidos dos cariocas, como a Lagoa Rodrigo de Freitas e o
túnel Rebouças, até chegar ao bairro do Cosme Velho;
-Antes de ir para a Estação do Bondinho lembrando que o ingresso deve ser comprado com
antecedência, pela Internet, para poder utilizar o bonde. Sugestão: marcar para 16:30, pedir ao taxista
para deixá-lo em frente, na Igreja de São Judas Tadeu ;
-Retornar de táxi para o hotel fazendo, praticamente, o mesmo caminho e se preparar para o jantar.

- Pedir, novamente, um táxi e seguir para a Churrascaria Carretão-Ipanema localizada em frente a
praça General Osório, a fim de jantar;
- Retornar ao hotel .
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Informações Adicionais
Avenida Atlântica (Copacabana) - Talvez a avenida mais charmosa e bonita do Rio. É a orla de
Copacabana, excelente local para caminhar, correr, andar de patins ou bicicleta pela ciclovia, com
inúmeros quiosques de variados cardápios e, principalmente, para rechear seu álbum com belas fotos de
dia e de noite. Em suas duas pontas, existem dois fortes, o do leme e o de Copacabana.
Arpoador (Entre Copacabana e Ipanema) Situado entre o forte de Copacabana e a praia de Ipanema,
essa pedra que dá nome a uma pequena porção da praia tem uma localização privilegiada, que
permite que os turistas vejam toda a curva das praias de Ipanema e Leblon, além das ilhas da costa
carioca e de um pedaço de Copacabana. Um dos pontos altos é o entardecer e o incrível pôr do sol!
Quiosque Força e Saude (Entre as ruas Figueiredo Magalhães e Santa Clara - Copacabana) Um dos
novos quiosques instalados na orla de Copacabana, serve refeições e petiscos para todos os gostos.
Destaque principal para as batatas fritas e os camarões fritos. Lembre-se também que beira da praia
significa côco gelado!
Igreja de São Judas Tadeu (Rua Cosme Velho 470 Cosme velho) - Uma das principais igrejas da cidade
e muito procurada por turistas aos sábados, quando, às 12h, é realizada uma missa em inglês. No dia de
São Judas Tadeu, o local é tomado por torcedores e jogadores do Flamengo, que fazem uma grande festa
em homenagem ao seu padroeiro.
Site: www.sjudastadeucosmevelho.com.br
Estação Trêm do Corcovado (Rua Cosme Velho 513 Cosme Velho) Com capacidade para 350
passageiros por hora o bondinho anda, em média, a 15km/h e conduz o visitante, por 20 minutos, até
próximo às escadas rolantes que dão acesso a estátua do Cristo redentor. INGRESSO (compras e
agendamento online): R$ 46,00 Adulto E R$ 23,00 crianças (6 a 12 anos) e estudantes brasileiros.
Funcionamento: de segunda a domingo, das 8h às 19h, com saídas a cada meia hora.
Site: www.corcovado.com.br
Cristo Redentor A estátua que retrata a figura de Jesus Cristo está na cidade desde o dia 12 de outubro
de 1931. Possui 38 metro de altura e é um dos monumentos mais visitados do mundo. Por isso, em 7 de
julho de 2007, foi escolhida como uma das sete maravilhas do mundo moderno. Absolutamente
imperdível!!!
Churrascaria Carretão/Ipanema (Rua Visconde de Pirajá 112 - Ipanema) Uma das principais
churrascarias da cidade, funciona no estilo rodizio, onde você fica à mesa e os garçons oferecem dezenas
de tipos de carnes, tais como picanha, cupim, filet mignon ao queijo e até javali e jacaré. Além disso, uma
imensa mesa de comidas quentes e saladas, com camarões, frutos do mar e um buffet de comida
japonesa. Rodizio: R$59,00 (segunda à sexta) e R$63,00 (sábados, domingos e feriados). Funcionamento:
diariamente das 12h às 0h.
Site: http://www.carretaochurrascaria.com.br/
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