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New Year’s Eve in Rio is an explosion of joy 

 
New Year’s fireworks at Copacabana | Photo: dhani b, Riotur 
https://www.flickr.com/photos/riotur/23842009819/in/album-72157662877965446/ 

Copacabana beach, one of the most famous and beautiful benchmarks in Brazil, has historically 
received Olympic competitions, a free Rolling Stones concert and even a mass celebrated by 
Pope Francis, but it is on December 31st that, every year, it lives its most glamorous moment: 
the New Year’s fireworks. The party gathers about 2 million cariocas and tourists on the sands 
and boats that fill the sea. 

The fun and the excitation, not to mention the excellent temperature, make the New Year’s 
night in Rio de Janeiro a global phenomenon. There are popular parties on virtually the entire 
seafront of the town, with fireworks and musical attractions, but Copacabana holds the 
highlight of the party. The countdown is the cue to an explosion of happiness, followed by a 
15-minute bliss, when cariocas and tourists are glazed over by the non-stop explosion of 
fireworks. 

The party in Copacabana is well organized with stages and big screens set up on the sands, 
security and a great infrastructure, where several artists perform special New Year’s concerts. 
At the same time, several parties shake up the night in the city. Most of them offer all inclusive 
services with drinks and food included, as well as concerts and DJs. The most crowded ones are 
in the outskirts of Copacabana and offer the chance to see the fireworks. 

Check out some of the options and set up your schedule 

Réveillon White Rooftop 2019 - It will be an over-12-hour-long festival in the Lagoon, in Lagoa 
Rodrigo de Freitas, with an all-inclusive service and several simultaneous dance floors, and all 
that overlooking the Copacabana beach fireworks, the statue of Christ, the Redeemer, the 
Pedra da Gávea and the Lagoa Rodrigo de Freitas.  
For more information, visit: www.whiterooftop.com.br 
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Réveillon do Morro 2019 - Morro da Urca, which is part of the Sugarloaf complex, holds one of 
the most crowded parties, with one of the most dazzling scenarios. On the 31st, the open bar 
and food party will host over seven DJs and the drum section of Mangueira Samba School, as 
well as surprise attractions.  
For more information, visit: www.reveillondomorro.com.br 
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Rio Réveillon - Held in Jockey Club Brasileiro for 12 years, this party usually gathers 3,000 
people. Overlooking Copacabana’s and Lagoa’s fireworks, it is an all-you-can-eat-and-drink 
kind of party, and it also has a kids’ area. Some of the attractions are: baile do Sapucapeta, the 
drum section of Mangueira Samba School, Groove Box and DJs.  
For more information, visit: www.rioreveillon.com.br 

http://www.whiterooftop.com.br/
http://www.reveillondomorro.com.br/
http://www.rioreveillon.com.br/
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Réveillon Cheers 2019 - The party takes up Mansão Botafogo, in Botafogo, in the South Side of 
Rio. With two scenes, being one electronic and the other focused on popular music, it offers an 
all-you-can-eat-and-drink buffet. You can also leave the party along with a group of Carnaval 
dancers to watch the fireworks on the beach and return to party all night until the sun comes 
up. For more information, visit: www.reveilloncheersrio.com.br 
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Bailinho da Virada - The famous party is back, and now celebrating its first New Year’s Eve 
edition. The venue will the Museum of Modern Art (MAM), in the South Zone, with a view to 
the fireworks display from neighboring beach, Flamengo Beach, and from Icaraí Beach, in 
Niterói, on the other side of the Guanabara Bay. In addition to the New Year’s Eve dinner and 
breakfast, guests will get to enjoy 12 hours of a lot of music played by Djs in two dance 
floors. Open bar, of course. The first floor of MAM will have a beach look, with beach chairs 
and mats, a shower to cool off and towels available. For more information, visit:  

https://www.ingressocerto.com/bailinho-da-virada 
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Réveillon no Rio é uma explosão de alegria 

A praia de Copacabana, um dos mais famosos e belos cartões postais do Brasil, já recebeu 
competições olímpicas, show gratuito dos Rolling Stone e até uma missa celebrada pelo Papa 
Francisco, mas é no dia 31 de dezembro que, todos os anos, ela vive seu momento de maior 
glamour: a queima de fogos do réveillon. A festa reúne cerca de 2 milhões de cariocas e 
turistas nas areias e em embarcações que tomam o mar. 

A descontração e a animação, sem falar na excelente temperatura, fazem da virada de ano no 
Rio de Janeiro um fenômeno mundial. Em praticamente toda a orla da cidade há uma festa 
popular, com fogos de artifício e atrações musicais. Mas é em Copacabana o ponto alto da 
festa. A contagem regressiva é a deixa para uma explosão de felicidade, seguida de 15 minutos 
de êxtase, quando cariocas e turistas ficam vidrados na explosão ininterrupta de fogos. 

A festa de Copacabana é bem organizada com palcos e telões montados na areia, segurança e 
com uma grande infraestrutura, onde se apresentam diversos artistas em shows especiais da 
virada de ano. Paralelamente, diversas festas agitam a noite da cidade. A maioria oferece 
serviço all inclusive com bebidas e comidas incluídas, além de shows e Djs. As mais concorridas 
ficam no entorno de Copacabana e oferecem a possibilidade de ver a queima de fogos. 

Confira algumas opções e programe-se: 

Réveillon White Rooftop 2019 - Serão mais de 12 horas de festival no Lagoon, na Lagoa 
Rodrigo de Freitas, com serviço all inclusive, várias pistas simultâneas e vista para a queima de 
fogos da praia de Copacabana, Cristo Redentor, Pedra da Gávea e Lagoa Rodrigo de Freitas. 
Informações em www.whiterooftop.com.br 
 
Réveillon do Morro 2019 - O Morro da Urca, que faz parte do complexo do Pão de Açúcar, é 
palco de uma das festas mais disputadas, com um dos cenários mais deslumbrantes.  No dia 
31, a festa open bar e food receberá mais de sete DJs e a bateria da Mangueira, além de 
atrações surpresas.  
Informações em www.reveillondomorro.com.br 
 
Rio Réveillon - Há 12 anos ocupa o Jockey Club Brasileiro e chega a reunir 3 mil pessoas. Com 
visão dos fogos de Copacabana e Lagoa, conta com open bar e buffets liberados, além de 
espaço kids. Entre as atrações, baile do Sapucapeta, bateria da escola de samba Mangueira, 
Groove Box e DJs.  
Informações em www.rioreveillon.com.br 
 
Réveillon Cheers 2019 – A festa ocupa a Mansão Botafogo, em Botafogo, na zona Sul. Com 
dois ambientes, um eletrônico e outro voltado aos gêneros populares, oferece open bar e 
buffet. Você ainda pode sair da festa, junto com um bloco de carnaval, para ver a queima de 
fogos na praia e voltar para curtir até o sol raiar.  
Informações em www.reveilloncheersrio.com.br 

 
Bailinho da Virada - A famosa festa carioca volta com tudo comemorando sua 

http://www.reveilloncheersrio.com.br/
https://www.ingressocerto.com/bailinho-da-virada
http://www.whiterooftop.com.br/
http://www.reveillondomorro.com.br/
http://www.rioreveillon.com.br/
http://www.reveilloncheersrio.com.br/


primeira edição de Ano Novo. O palco é o Museu de Arte Moderna (MAM), na zona 

Sul, com vista para os fogos da vizinha praia do Flamengo e da praia de Icaraí, em 

Niterói, do outro ldo da baía de Guanabara. Além de ceia e café da manhã, os 

convidados vão curtir 12 horas de muita agitação com DJs em duas pistas. Tudo 

open bar, of course. O primeiro piso do MAM ganhará ares de praia, com cadeiras, 

esteiras, uma ducha para se refrescar e toalhas para se secar.  
Informações www.ingressocerto.com/bailinho-da-virada 
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