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Gigoia Island is an oasis in the middle of the bustling Barra da
Tijuca
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A place where the car does not enter, with dirt roads, where the locals know each other,
and the houses resemble the bucolic atmosphere of a countryside city. This peace haven is
one of the secrets that Barra da Tijuca, a district in the Western Zone of Rio de Janeiro, hides
a few minutes away from its busiest avenue: Avenida das Américas. Surrounded by nature,
Gigoia Island, part of an archipelago of 10 islets in the lagoons of Marapendi, Tijuca and
Jacarepaguá, is a paradise that must be discovered by those who visit the second largest
metropolis in Brazil.
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To get there, take one of the ferries that carry both residents and tourists. It costs R$ 5 and
the trip lasts just over a minute. During the ride, the impressive Pedra da Gávea right in
front of you, making the ride even more beautiful. With about 3,000 inhabitants, the island
is close to the Jardim Oceânico subway station, but far from the typical busy lifestyle of big
cities. In addition to charming houses, the island also has restaurants and inns. Yes! You can
spend the night in this oasis that many cariocas still do not know.
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The island is easily visited in less than 30 minutes. If you like quaint and charming places,
you'll probably spend more time than distracted with the details. It's so much green and so
much peace that getting lost in the alleys may be a great finding. In them, between a good
morning and good afternoon, what is most heard is “it doesn’t even look like we are in Rio
de Janeiro”.
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In addition to having lunch at one of the many restaurants, anyone visiting the island may
choose to enjoy a happy hour at one of the bars. The menu is varied and caters for all tastes
and pockets. From pizza to seafood and homemade burgers. All this accompanied by a
breathtaking view. The place is also the stage for concerts of independent artists. Many of
them are residents of the island. If you want to take a tour on the neighboring islands, such
as Primeira Island, and the mangrove, the ride costs R$ 25, and we guarantee you’ll have
beautiful photographs. With luck, you'll cross with alligator cubs, crabs, monkeys and wild
birds that inhabit the lagoons. Let’s go?
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Ilha da Gigoia é oásis em plena agitada Barra da Tijuca
Um lugar onde carro não entra, as ruas são de terra, os moradores se conhecem e as casas
lembram o clima bucólico de uma cidade do interior. Esse reduto de paz é um dos segredos
que a Barra da Tijuca, bairro da zona Oeste do Rio de Janeiro, guarda a poucos minutos de
sua mais agitada via: a Avenida das Américas. Cercada pela natureza, a Ilha da Gigoia, que
faz parte de um arquipélago de 10 ilhotas entre as lagoas de Marapendi, Tijuca e
Jacarepaguá, é um paraíso que precisa ser descoberto por quem passa pela segunda maior
metrópole do Brasil.
Para chegar, é preciso embarcar em um dos barcos responsáveis por fazer a travessia de
moradores e turistas. O custo é de R$ 5 e a viagem dura pouco mais de um minuto. Durante
o trajeto, a Pedra da Gávea surge imponente a sua frente, tornando o percurso ainda mais
bonito. Com cerca de 3 mil habitantes, a ilha fica próxima à estação de metrô Jardim
Oceânico, mas longe da agitação típica das cidades grandes. Em terra firme, além das
charmosas casas, estão restaurantes e pousadas. Sim! É possível passar a noite nesse oásis,
que muitos cariocas ainda não conhecem.
Em pouco mais de 30 minutos, quem desembarca no píer consegue cruzar a ilha. Se você
gosta de lugares pitorescos e charmosinhos, provavelmente vai passar mais tempo que isso
se distraindo com os detalhes. É tanto verde e tanta paz que se perder nas ruelas pode ser
um grande achado. Nelas, entre um bom dia ou boa tarde, o que mais se escuta é “nem
parece que estamos no Rio de Janeiro”.
Além de almoçar em um dos muitos restaurantes, quem visita a ilha pode optar por curtir
um happy hour em um dos bares. O cardápio é variado e atende a todos os gostos e bolsos.
De pizza a frutos do mar, passando por hambúrgueres artesanais. Tudo isso acompanhado
de um visual de tirar o fôlego. O lugar também é palco de shows de artistas independentes.
Muitos deles, moradores da ilha. Se quiser dar uma volta pelas ilhas vizinhas, como a ilha
Primeira, e pelo mangue, o passeio custa R$ 25 e garante belas fotos. Com sorte, você vai
cruzar com filhotes de jacarés, caranguejos, macacos e aves silvestres que habitam as
lagoas. Partiu?
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