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Rio has views that will boost your Instagram likes 
 
Gone are the days when tourists would only evaluate accommodation and flight prices 
before booking a trip. A survey conducted by British insurance company Schofields 
Insurance confirmed a trend that is clearly seen every day in the feed of thousands of 
Instagram users: being in scenarios that yield spectacular photos is a priority for travelers. 
According to the survey, which interviewed 1,000 Britons aged 18-33, 40% of people 
prioritize how “Instagram worthy” is the destination they will visit. The photographic 
aesthetic for social networks outweighs items such as cost, local cuisine and whether alcohol 
is sold at low prices or not. Launched in 2010, the social network of photos, which belongs 
to Facebook, exceeded the 1 billion active users milestone in 2018. 
If your goal is to impress your family, friends and followers on social networks, the city of Rio 
de Janeiro is a sure destination. The second largest Brazilian metropolis has breathtaking 
landscapes. We selected six incredible photos in traditional spots in the city. All published by 
locals. Check out: 
 

@felipe_santos_2014 got this fantastic effect with the clouds at Pedra Bonita. The hiking 
trail to get there is pleasant and passes through reforestation areas with dense forest. The 
surprise comes when you reach the summit, where you’ll have a breathtaking view of Pedra 
da Gávea, Barra, São Conrado, Leblon and Ipanema Beaches, and Morro Dois Irmãos (in the 
photo). The hiking trail begins at Estrada da Pedra Bonita: to get there, go to the São 
Conrado Beach and go up Estrada das Canoas until you find a sign indicating the beginning 
of the trail.  
 
 

 
Look at the color effect in this photograph by @juliollopes. The sunset in Ipanema is famous 
and stunning. It is on the beach located in the South Zone of Rio, or in the neighboring 
beaches of Arpoador and Leblon, that locals and tourists usually applaud the sunset. 
 

@barbaraliviauccello took advantage of the imperial palm grove of the Botanical Garden, in 



the South Zone, and got this beautiful photograph. The Botanical Garden of Rio de Janeiro is 
considered one of the richest and most important in the world. With a total area of 137 
hectares - 54 of them of cultivated area, the Botanical Garden houses rare collections of 
bromeliads and orchids, as well as centennial trees and exotic plants. 
 
 

If you are a daredevil like @nadercouri, you can hang glider and take a picture with Christ 
the Redeemer and the city of Rio in the background. What a view, right?  The free flight 
ramp is at Pedra Bonita, with access by Estrada das Canoas. It’s worth the adventure and the 
photo. 
 
 

@ricardosbarboza enjoyed the sunset at Lagoa Rodrigo de Freitas, a beautiful postcard of 
the southern zone of Rio. Around the calm waters of Lagoa Rodrigo de Freitas, locals and 
visitors play sports, have picnics and enjoy moments of relaxation. The setting is perfect. 
 
 

Don’t worry! @rachelapollonio wasn’t hanging onto an abyss to get that click. The optical 



illusion is possible at Pedra do Telégrafo, which is in the Pedra Branca State Park, West Zone 
of Rio. The place is quite trendy among locals and tourists. To get there, all you have to do is 
take the trail. There are also other sites there worthy of visiting, such as the wild beaches 
and the Pedra da Lua, another very sought-after site for the unusual photos it offers.  
 

 

 

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. 

 

 
 
Rio tem paisagens que vão bombar no seu Instagram 
 
Foi-se o tempo em que para viajar o turista avaliava apenas o preço da hospedagem e os 
valores das passagens aéreas. Pesquisa da empresa de seguros inglesa Schofields Insurance 
confirmou uma tendência estampada todos os dias no feed de milhares de usuários do 
Instagram: estar em cenários que rendam fotos espetaculares é prioridade para quem viaja. 
De acordo com o levantamento, que entrevistou mil britânicos com idades entre 18 e 33 
anos, 40% das pessoas priorizam o quão “digno de Instagram” é o destino que irão visitar. O 
fator estética fotográfica para a rede social supera itens como custo, cozinha local e se o 
álcool é vendido a preços baixos ou não. Lançada em 2010, a rede social de fotos, que 
pertence ao Facebook, ultrapassou a marcar de 1 bilhão de usuários ativos em 2018. 
Se o seu objetivo é impressionar seus familiares, amigos e seguidores nas redes sociais, a 
cidade do Rio de Janeiro é um destino certo. A segunda maior metrópole brasileira tem 
paisagens de tirar o fôlego. Selecionamos seis fotos incríveis em tradicionais pontos da 
cidade. Todas foram publicadas em perfis de cariocas. Confira: 
 
@felipe_santos_2014 conseguiu esse efeito fantástico com as nuvens na Pedra Bonita. A 
trilha para chegar lá é agradável e passa por áreas de reflorestamento com mata fechada. A 
surpresa vem quando se chega ao cume, que proporciona uma vista deslumbrante da Pedra 
da Gávea, Praias da Barra, São Conrado, Leblon e Ipanema, além do Morro Dois Irmãos, que 
está na foto. A trilha começa na Estrada da Pedra Bonita: para chegar, vá até a orla de São 
Conrado e suba a Estrada das Canoas até encontrar uma placa indicando o início do trajeto.  
 
Olha só o efeito que as cores ganharam no clique de @juliollopes. O pôr do sol em Ipanema 
é famoso e deslumbrante. É na praia localizada na zona Sul do Rio, ou nas vizinhas Arpoador 
e Leblon, que cariocas e turistas costumam aplaudir o fim do dia. 
 
@barbaraliviauccello aproveitou a alameda de palmeiras imperiais do Jardim Botânico, na 
zona Sul, e conseguiu esse simpático clique. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro é 
considerado um dos mais ricos e importantes do mundo. Com área total de 137 hectares, 
sendo 54 de área cultivada, o Jardim Botânico abriga coleções raras de bromélias e 
orquídeas, além de árvores centenárias e plantas exóticas. 
 
Se você for radical como @nadercouri, pode voar de asa delta e ainda tirar uma foto com o 
Cristo Redentor e a cidade do Rio ao fundo. Que vista, né?  A rampa de voo livre fica na 
Pedra Bonita, com acesso pela Estrada das Canoas. Vale a aventura e a foto. 
 
@ricardosbarboza aproveitou o fim do dia na Lagoa Rodrigo de Freitas, um belo cartão 
postal da zona Sul carioca. Ao redor das águas calmas da Lagoa Rodrigo de Freitas, os 
cariocas e visitantes praticam esportes, realizam piqueniques e aproveitam momentos de 
relaxamento. O cenário é perfeito. 
 
Fique calmo! @rachelapollonio não ficou pendurada em um abismo para tirar esse clique. A 
ilusão de ótica é possível na Pedra do Telégrafo, que fica no Parque Estadual da Pedra 
Branca, zona Oeste do Rio. O lugar virou moda entre cariocas e turistas. Para chegar, basta 
fazer uma trilha. No local também há outros pontos de visitação, como as praias selvagens e 
a Pedra da Lua, outro ponto procurado para fotos inusitadas.  
 
 

 

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. 

 

 


