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Rio is the best sports tourism destination in South America
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Rio de Janeiro has been elected for the fourth consecutive time as South America’s leading sports
tourism destination in the 25th edition of the World Travel Awards (WTA), known as the Tourism
Oscars. The event that took place in Guayaquil, Ecuador, in early September, gathered the most
prominent names of the travel and tourism industry. The city overcame Buenos Aires and San
Carlos de Bariloche, in Argentina, Lima, in Peru, Santiago, in Chile, and São Paulo, also in Brazil.
Now Rio de Janeiro is nominated in this category, along with other cities in the world, for the
2018 world edition, which will take place on December 1, in Lisbon, Portugal. The WTA has six
regional phases. The award has the mission of recognizing, rewarding and celebrating excellence
in all sectors of the global travel and tourism industry.
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In addition to that, Brazil won other awards in South America, such as leading beach resort: Dom
Pedro Laguna Beach Resort & Golf Brasil (Ceará); leading family resort: Wish Resort Golf
Convention Foz do Iguaçu (Paraná); leading luxury all-suite hotel: Hotel Saint Andrews Gramado
(Rio Grande do Sul).
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In Brazil, the following were recognized as leading establishments in their respective categories:
Hotel Saint Andrews Gramado (Rio Grande do Sul), leading romantic boutique hotel; Dom Pedro
Laguna Beach Resort & Golf Brasil (Ceará), leading resort; Tivoli Mofarrej Hotel (São Paulo),
leading hotel suite; Belmond Copacabana Palace (Rio de Janeiro), leading hotel; Hilton Barra (Rio
de Janeiro), leading business hotel; Hotel Unique (São Paulo), leading boutique hotel; and Hertz,
leading car rental company.
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Rio é o melhor destino de turismo esportivo da América do Sul
O Rio de Janeiro foi eleito pela quarta vez consecutiva como o principal destino de turismo
esportivo da América do Sul na 25ª edição do World Travel Awards (WTA), conhecido como o
Oscar do Turismo. O evento, que ocorreu em Guayaquil, no Equador, no início de setembro,
reuniu os principais nomes do setor da indústria de viagens e turismo. A cidade superou
Buenos Aires e San Carlos de Bariloche, na Argentina, Lima, no Peru, Santiago, no Chile, e São
Paulo, também no Brasil.
Agora, o Rio de Janeiro vai disputar a categoria com outras cidades do mundo na edição
mundial de 2018, que acontecerá em 1º de dezembro, em Lisboa, Portugal. O WTA realiza seis
etapas regionais. A premiação tem como missão reconhecer, recompensar e celebrar a
excelência em todos os setores da indústria mundial de viagens e turismo.
Além disso, o Brasil também ganhou os prêmios do continente sul-americano como o de
Melhor resort de praia, com o Dom Pedro Laguna Beach Resort & Golf Brasil (Ceará); Melhor
resort familiar, com o Wish Resort Golf Convention Foz do Iguaçu (Paraná); e Maior hotel de
suítes de luxo, com o Hotel Saint Andrews Gramado (Rio Grande do Sul).
Dentro do Brasil, receberam reconhecimento como líderes: o hotel Saint Andrews Gramado
(Rio Grande do Sul), como Melhor Boutique Romântica; Dom Pedro Laguna Beach Resort &
Golf Brasil (Ceará), como Resort; Tivoli Mofarrej Hotel (São Paulo), Suíte de hotel; Belmond
Copacabana Palace (Rio de Janeiro), Hotel; Hilton Barra (Rio de Janeiro), Hotel de negócios;
Hotel Unique (São Paulo), Hotel boutique e a Locadora Hertz, como locadora de carros.
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