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Christ, the Redeemer, is one of the most popular destinations  
among Uber users 
 

 
Christ the Redeemer - Photo: Pedro Kirilos, Riotur 
https://www.flickr.com/photos/riotur/3762087378/in/album-72157621706832371/ 

 
Christ, the Redeemer, Rio de Janeiro and Brazil’s benchmark, is one of the 15 most popular 
destinations in 2018, determined by a survey made through private transport app Uber, 
considering the trips made by their users in the 21 countries where they operate. Two New 
York (USA) destinations are at the top of the list: The Empire State Building and The One 
World Trade Center (listed on Uber by its former name, Freedom Tower). 
 

 
Christ the Redeemer - Photo: Pedro Kirilos, Riotur 
https://www.flickr.com/photos/riotur/3808336430/in/album-72157621706832371/ 

 
The CN Tower in Toronto, Canada, the third tallest tower in the world, ranks third. It is 
followed by the Arc de Triomphe and the Eiffel Tower, both in Paris, France. Still according 
to Uber, the three countries with the highest mileage in 2018 are the US, Brazil and India. 
Since its inception in 2010, Uber has exceeded 10 billion trips. 
 

 
Christ the Redeemer Statue | Photo: Alexandre Macieira, Riotur. 
https://www.flickr.com/photos/riotur/5592513151/in/album-72157621706832371/ 

 
At 87, Christ, the Redeemer, keeps snatching the hearts of Brazilian and foreign tourists. The 
largest and most famous art deco sculpture in the world, the 38-meter statue is visited by 
more than one million people every year. Located in the Tijuca National Park, 710 meters 
above sea level, the monument offers one of the most beautiful views of Rio de Janeiro. In 
all, there are 220 steps leading up to the feet of the famous statue, voted one of the Seven 
Wonders of the World in a poll organized in 2007 by Swiss institution New 7 Wonders 
Foundation. 
 
Check out Uber’s list with the 15 most popular destinations: 
01. Empire State Building (New York, USA) 
02. Freedom Tower (New York, USA) 
03. CN Tower (Toronto, Canada) 
04. Arc de Triomphe (Paris, France) 
05. Eiffel Tower (France) 
06. Burj Khalifa (Dubai, UAE) 
07. Buckingham Palace (London, England) 
08. Disneyland (Los Angeles, USA) 
09. Golden Gate Bridge (San Francisco, USA) 
10. Sydney Opera House (Sydney, Australia) 



11. The Blue Mosque (Istanbul, Turkey) 
12. Berlin Wall (Berlin, Germany) 
13. The Vatican (Rome, Italy) 
14. Christ The Redeemer (Rio de Janeiro, Brazil) 
15. Great Pyramid of Giza (Giza, Egypt) 
 
Suggested images | High resolution images from Riotur on the links. To request permission to reproduce or 
publish an image, please submit a written request to redacao@visit.rio 

 
 

 

The text above may be reproduced in whole or in part at no cost. Pictures are merely 
illustrative, and their use must be authorized by their respective rights holder. 
You are receiving this email because your opinion matters to us. The RioCVB Press Office is a 
department dedicated to generating content on the city of Rio de Janeiro to be distributed 
free of charge in Brazil and abroad. As part of our methodology, we will periodically 
produce and send the proprietary contents. We are at your disposal and we count on your 
support for a relationship of cooperation. 

 

 
 

Cristo Redentor é um dos destinos mais populares entre usuários do Uber 
 
O Cristo Redentor, cartão-postal do Rio de Janeiro e do Brasil, é um dos 15 destinos mais 
populares de 2018. É o que revela um levantamento feito pelo aplicativo de transporte 
particular Uber, considerando as viagens realizadas por seus usuários nos 21 países onde 
atua. Dois destinos de Nova York, nos EUA, estão no topo da lista: o Empire State Building e 
o One World Trade Center (listado no Uber pelo seu antigo nome, o Freedom Tower). 
 
Em terceiro lugar, está a CN Tower, em Toronto, no Canadá, que é a terceira torre mais alta 
do mundo. É seguido pelo Arco do Triunfo e a Torre Eiffel, ambos em Paris, na França. Ainda 
de acordo com o Uber, os três países com mais quilometragem em 2018 são os EUA, o Brasil 
e a Índia. Desde a criação, em 2010, o Uber já ultrapassou a marca de 10 bilhões de viagens. 
 
Aos 87 anos, o Cristo Redentor segue arrebatando os corações de turistas brasileiros e 
estrangeiros. Maior e mais famosa escultura art déco do mundo, a estátua de 38 metros 
recebe mais de um milhão de visitantes por ano. Localizado no Parque Nacional da Tijuca, a 
710 metros do nível do mar, o monumento oferece uma das mais belas vistas do Rio de 
Janeiro. Ao todo são 220 degraus que levam até os pés da famosa estátua, eleita uma das 
Sete Maravilhas do Mundo em votação organizada em 2007 pela instituição Suíça New 7 
Wonders Foundation. 
 
Confira a lista com os 15 destinos mais populares do Uber: 
01. Empire State Building (Nova York, EUA) 
02. Freedom Tower (Nova York, EUA) 
03. CN Tower (Toronto, Canadá) 
04. Arco do Triunfo (Paris, França) 
05. Torre Eiffel (Paris, França) 
06. Burj Khalifa (Dubai, Emirados Árabes) 
07. Palácio de Buckingham (Londres, Inglaterra) 
08. Disneyland (Los Angeles, EUA) 
09. Ponte Golden Gate (São Francisco, EUA) 
10. Ópera de Sydney (Sydney, Austrália) 
11. Mesquita Azul (Istambul, Turquia) 
12. Muro de Berlim (Berlim, Alemanha) 
13. Vaticano (Roma, Itália) 
14. Cristo Redentor (Rio de Janeiro, Brasil) 
15. Grande Pirâmide de Gizé (Gizé, Egito) 
 
Imagens sugeridas em alta resolução fornecidas pela Riotur nos links.  
Para pedido de autorização de uso de imagens, envie um e-mail para redacao@visit.rio 
 
 

 

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. 

 

 


