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The biggest event of ecotourism and adventure tourism in 

Latin America arrives in Rio 
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Next November Rio de Janeiro will be hosting the AdventureNEXT Latin America, one of the 
world’s main events of ecotourism and adventure tourism. The forum, which brings 
together hundreds of professionals from different countries, is organized by the Adventure 
Travel Trade Association (ATTA) and aims to develop tourism in destinations with a vocation 
for adventure tourism. “The fair brings content, business roundtables and experiences to 
those who want to know more about this segment. Today, Brazil is one of the main 
destinations for ecotourism and adventure tourism”, says ATTA director, Gustavo Timo. 
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This is what the international ranking Best Countries showed in 2018. The largest country in 
South America was voted the best destination in the world for ecotourism and adventure 
tourism through a survey that analyzed 80 countries and interviewed 21,000 tourists. The 
variety of activities, its friendly people and natural beauties were emphasized. It was 
precisely the long coastline and paradisiacal beaches that, according to the tourists 
interviewed, gave Brazil the top position for the third consecutive year. And to find 
unspoiled beaches you don’t have to get away from the big cities. 
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Rio de Janeiro is the main gateway for foreign tourists in Brazil, receiving more than 2 
million foreign visitors annually, according to Embratur, a Brazilian tourism promotion 
company. The second largest Brazilian metropolis, world-famous for its urban beaches of 
Copacabana, Ipanema and Leblon, also hides preserved sites a few minutes away from the 
City Center. The list includes beaches like Prainha, Grumari, Perigoso, Meio, Funda and 
Inferno, located in the Westerns Zone, as well as hiking trails and parks. 
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Maior evento de ecoturismo e turismo de aventura  
da América Latina chega ao Rio 

O Rio de Janeiro vai sediar, em novembro, a AdventureNEXT América Latina, um dos 
principais eventos de ecoturismo e turismo de aventura do mundo. O fórum, que reúne 
centenas profissionais do setor de diversos países, é organizado pela Adventure Travel Trade 
Association (ATTA) e tem como um dos objetivos desenvolver o turismo em destinos com 
essa vocação. “A feira traz conteúdo, rodadas de negócios e experiências para quem busca 
saber mais sobre esse segmento. Hoje, o Brasil é um dos principais destinos de ecoturismo e 
turismo de aventura”, diz o diretor da ATTA, Gustavo Timo. 

É o que apontou, em 2018, o ranking internacional Best Countries. O maior país da América 
do Sul foi eleito o melhor destino do mundo para a prática de ecoturismo e turismo de 
aventura pelo levantamento, que analisou 80 países e entrevistou 21 mil turistas. Em 
destaque, a variedade de atividades, a cordialidade do povo e as belezas naturais. É 
justamente o longo litoral e suas praias paradisíacas que garantiram ao Brasil, de acordo 
com os turistas entrevistados, a posição de destaque pelo terceiro ano consecutivo. E para 
encontrar praias intactas não é preciso se afastar das grandes cidades. 

O Rio de Janeiro é a principal porta de entrada de turistas estrangeiros no Brasil, recebendo 
anualmente mais de 2 milhões de visitantes estrangeiros, segundo dados da Embratur, 
empresa brasileira de fomento ao turismo. A segunda maior metrópole brasileira, famosa 
mundialmente pelas praias urbanas de Copacabana, Ipanema e Leblon, também esconde 
locais preservados a poucos minutos do Centro. A lista inclui praias como Prainha, Grumari, 
Perigoso, Meio, Funda e Inferno, localizadas na zona Oeste, assim como trilhas e parques. 

 
 
 

 

O conteúdo textual acima pode ser reproduzido total ou parcialmente sem custos. As 
imagens são meramente ilustrativas e seu uso deve ser autorizado pelo respectivo detentor 
dos direitos. Você está recebendo este e-mail porque sua opinião importa para nós. O Press 
Office do RioCVB é um departamento dedicado a gerar conteúdo sobre a cidade do Rio de 
Janeiro para ser distribuído gratuitamente no Brasil e exterior. Como parte da nossa 
metodologia nós produziremos e enviaremos periodicamente o conteúdo proprietário. 
Estamos à disposição e contamos com seu apoio para uma relação de mútua colaboração. 

 

 


