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Rio de Janeiro named must-visit destination in 2019 
 
Rio de Janeiro was named one of the world’s five most cost-effective destinations for 2019. 
A survey conducted by British air travel website Skyscanner revealed, after analyzing flight 
and hotel offers, that in addition to being a great cultural experience, visiting the Americas 
next year could also be an excellent idea for those who want to save money. According to 
the study, the day rates in four-star hotels in Rio dropped by 20%. The website also bets on 
the drop in air tickets prices due to the creation of new direct flights from Europe to the city. 
We list five classic and unforgettable tours for those who arrive in the Marvelous City. Check 
out: 
 
1 - CHRIST THE REDEEMER: With arms wide open over the Guanabara Bay, the Christ, the 
Redeemer blesses cariocas and visitors. Sitting atop the Corcovado mountain, the statue is 
one of the most sought-after sights. The world’s largest and most famous art deco sculpture, 
the Christ is one of the seven wonders of the modern world. To get to the monument, 
visitors take a pleasant 20-minute train ride across the Tijuca Forest. The view is stunning. 
 

 
Christ the Redeemer | Photo: Pedro Kirilos, Riotur 
https://www.flickr.com/photos/riotur/3877692691/in/album-72157621706832371/ 

 
2 – COPACABANA BEACH: Visiting Copacabana and Ipanema is almost mandatory for those 
visiting Rio. When added to its neighbor, Leme, the beach, located at Av. Atlântica, and its 
promenade, famous for its Portuguese mosaic stones imitate sea waves, is more than four 
kilometers long. Along Av. Atlântica visitors will find bike racks, bike lane, kiosks, hotels, bars 
and restaurants, frequented both day and night. It also has two Military Forts, one at each 
end of the beach, with panoramic views and open for visitors. 
 

 
Copacabana Beach | Photo: Pedro Kirilos, Riotur 
https://www.flickr.com/photos/riotur/3877690603/in/album-72157630371640200/ 

 
3 – SUGARLOAF: Save an afternoon to visit the Sugarloaf. Going from Praia Vermelha (Red 
Beach), in Urca, South Region of the city, visitors first take a cable car heading towards the 
Urca Mountain and from there they take a second car that takes them to the top of the 
Sugarloaf Mountain - 396 meters above sea level. The view from the top of both mountains 
is breathtaking, as visitors get to see the Botafogo Cove, Copacabana Beach and the 
Guanabara Bay entrance. 
 

 
Morro da Urca track (Urca Mountain track) - Sugarloaf Mountain | Photo: Alexandre Macieira, Riotur 
https://www.flickr.com/photos/riotur/28709651376/in/album-72157621706390471/ 

 
4 – MARACANÃ: Inaugurated in 1950, Maracanã has already hosted the finals of two World 
Cups, 1950 and 2014. It was the stage of the most important Brazilian derbies and of the 
thousandth goal of King Pelé, in 1969. He also hosted games the 2013 Confederations Cup, 



the opening and closing ceremonies for the 2007 Pan-American Games and the Olympic and 
Paralympic Games in 2016. Completely renovated, it also has a walk of fame and a museum. 
 

 
2014 World Cup, Maracanã | Photo: Fernando Maia, Riotur 
https://www.flickr.com/photos/riotur/14342112477/in/album-72157634439130395/ 

 
5 – TIJUCA FOREST: The National Tijuca Park, considered a UNESCO World Heritage Site, is 
the environmental conservation unit with the largest number of visitors in Brazil. Last year, 
3.3 million people visited the park, including many foreign tourists. With access from the 
North, South and West zones, the Tijuca National Park shelters the world’s largest man-
made urban forest, with 3,9000 hectares of Atlantic Forest. 
 

 
Bico do Papagaio, Tijuca Forest | Photo: Alexandre Macieira, Riotur 

https://www.flickr.com/photos/riotur/6780254696/in/album-72157633152967333/ 

 

 
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@visit.rio 

 
 

 

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 de Janeiro é apontado como destino obrigatório em 2019 
 
O Rio de Janeiro foi apontado como um dos cinco destinos do mundo com melhor custo-
benefício para 2019. Levantamento do site inglês de viagens aéreas Skyscanner revelou, 
após análise das ofertas de voos e hotéis, que visitar as Américas no próximo ano pode ser, 
além de uma magnífica experiência cultural, uma ótima pedida para quem deseja 
economizar. No Rio, o preço médio da noite em hotéis de quatro estrelas teve redução, 
segundo o estudo, de 20%. O site também aposta na queda do valor das passagens aéreas 
com a criação de novos voos diretos da Europa para a cidade. Listamos cinco passeios 
clássicos e imperdíveis para quem desembarca na Cidade Maravilhosa. Confira: 
 
1 - CRISTO REDENTOR: De braços abertos sobre a baía de Guanabara, o Cristo Redentor 
abençoa os cariocas e seus visitantes. No alto do morro do Corcovado, a estátua é um dos 
pontos turísticos mais procurados. Maior e mais famosa escultura art déco do mundo, o 
Cristo é uma das sete maravilhas do mundo moderno. Para chegar ao monumento, há um 
agradável passeio de trem que, durante 20 minutos, atravessa a Floresta da Tijuca. O visual 
é estonteante. 
 
2 – PRAIA DE COPACABANA: Conhecer Copacabana é quase que uma obrigação para quem 
desembarca no Rio de Janeiro. Somada com a vizinha, Leme, tem mais de quatro 
quilômetros de extensão que acompanham a Av. Atlântica e seu calçadão, famoso pelo 
mosaico em pedras portuguesas que imita as ondas do mar. A praia conta com bicicletários, 
ciclovia, quiosques, hotéis, bares e restaurantes, frequentados tanto de dia como à noite. 
Tem ainda dois Fortes Militares, um em cada extremidade da praia, com vistas panorâmica e 
abertos à visitação. 
 
3 – PÃO DE AÇÚCAR: Reserve uma tarde para conhecer o Pão de Açúcar. Partindo da Praia 
Vermelha, no bairro da Urca, na zona Sul, os visitantes pegam o primeiro bonde em direção 
ao morro da Urca, e de lá um segundo bondinho os leva até o topo do morro do Pão de 
Açúcar, que fica a 396 metros do nível do mar. Do alto dos dois morros a paisagem é 
deslumbrante, incluindo a enseada de Botafogo, a orla de Copacabana e a entrada da baía 
de Guanabara. 
 

4 – MARACANÃ: Inaugurado em 1950, o Maracanã já recebeu as finais de duas Copas do 
Mundo, 1950 e 2014. Foi cenário dos mais importantes clássicos do futebol brasileiro e 
palco do milésimo gol do Rei Pelé, em 1969. Também sediou jogos da Copa das 
Confederações de 2013, cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Pan-Americanos 
de 2007 e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, em 2016. Totalmente reformado, conta ainda 
com calçada da fama e museu. 
 
5 – FLORESTA DA TIJUCA: O Parque Nacional da Tijuca, considerado patrimônio mundial 
pela Unesco, é a unidade de conservação ambiental com maior número de visitantes do 

https://www.flickr.com/photos/riotur/6780254696/in/album-72157633152967333/


Brasil. No ano passado, recebeu 3,3 milhões pessoas, incluindo muitos turistas estrangeiros. 
com acesso pelas zonas Norte, Sul e Oeste, o parque protege a maior floresta urbana do 
mundo replantada pelo homem, com uma extensão de 3,9 mil hectares de Mata Atlântica. 

 

 
Imagens sugeridas em alta resolução fornecidas pela Riotur nos links.  
Para pedido de autorização de uso de imagens, envie um e-mail para redacao@visit.rio 
 
 

 

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. 

 

 


