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European tourists have new flight options to Rio 
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The European tourist who wants to land in Rio de Janeiro to visit its wonders or close deals 
will have new options for weekly flights. The airline Iberia has just announced two more flights 
from Madrid, the Spanish capital, to the city. This means international tourists heading to 
Brazil will have at least 20,000 more seats available annually. 

Rio will go from five flights per week to daily flights, attracting tourists from countries like 
Germany, France, and Italy. Iberia is currently the airline with the most flights from Europe to 
Latin America. “Brazil is strategic for us, so we will also expand our operation to São Paulo, 
offering more flights”, explained Célia Muñoz, Iberia director. 

In late March, Norwegian, a low-cost Norwegian airline, inaugurates its first flight to Brazil, 
which will land at Galeão, Rio de Janeiro’s international airport. With this, Brazilian 
international aviation enters the route of low-cost companies. These companies practice 
lower prices by betting on leaner operations and offering great benefit-cost ratio to 
customers. 

Currently, the Europe-Brazil air network has approximately 880 flights per month. In total, 
274,000 seats are available for tourists to land in the country on a monthly basis. Germany 
alone is responsible for about 90 aircraft and over 30,000 seats available to international 
tourists. In an effort to expand routes to Brazil, Embratur, a government agency responsible 
for promoting tourism in Brazil, said it is holding meetings with airlines such as the Lufthansa 
Group, Latam and Condor to expand options. 
 
 
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.riotur@gmail.com 

 
 

 

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 holders. 
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 proprietary contents. We are at your disposal and we count on your 
support for a relationship of cooperation. 

 

 
 

Turista europeu ganha opção de novos voos para o Rio 
 
O turista europeu que deseja desembarcar no Rio de Janeiro para conhecer suas maravilhas 
ou fechar negócios terá novas opções de voos semanais. A companhia aérea Iberia acaba de 
anunciar mais dois voos ligando Madri, capital espanhola, à cidade. Com isso, serão pelo 
menos 20 mil assentos a mais, disponíveis anualmente para os turistas internacionais que têm 
o Brasil como destino. 
 
O Rio passará de cinco voos semanais para frequências diárias, atraindo turistas de países 
como Alemanha, França e Itália. A Iberia é atualmente a companhia aérea com mais voos da 
Europa rumo a América Latina. "O Brasil é estratégico para a companhia, por isso, também 
ampliaremos a operação com destino a São Paulo, com mais uma frequência", explicou Célia 
Muñoz, diretora da Iberia. 
 
No fim de março, a Norwegian, companhia aérea norueguesa de baixo custo, inaugura seu 
primeiro voo para o Brasil, desembarcando no aeroporto do Galeão, na capital carioca. Com 
isso, a aviação internacional brasileira entra na rota das empresas conhecidas como low 
cost. Essas empresas praticam preços mais baixos apostando em uma operação mais enxuta 
e oferecendo um ótimo custo benefício para os clientes. 
 
Atualmente, a malha aérea da Europa para o Brasil tem aproximadamente 880 voos por mês. 
No total, são 274 mil assentos disponíveis para os turistas desembarcarem no país 
mensalmente. Somente da Alemanha são cerca de 90 aeronaves com mais de 30 mil assentos 
acessíveis aos turistas internacionais. Em busca da ampliação de rotas rumo ao Brasil, a 
Embratur, órgão governamental responsável por fomentar o turismo para o Brasil, informou 
que está realizando reuniões com empresas aéreas, como o Grupo Lufthansa, a Latam e a 
Condor, para ampliar as opções.  
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