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Beaches in Rio prominent among German tourists 
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The beauty of Rio de Janeiro beaches has won over German tourists who arrive in Brazil. A 
survey recently released by travel portal TripAdvisor shows that in the German tourists' 
opinion, among the 10 best beaches in the country, five are located in the state. The 
ranking, led by Baia do Sancho, in Fernando de Noronha (PE), features Pontal do Atalaia (2), 
Farol (3) and Forno (4) beaches, in Arraial do Cabo; Lopes Mendes (6), in Ilha Grande; and 
Arpoador (7), in the capital. 

 The list was developed based on ratings posted by German tourists on the website. Overall, 
25 beaches across the country were listed. While mentioning the beauty of the beaches, the 
website highlights the beauty of the clear waters of Arraial do Cabo, municipality located in 
Região dos Lagos, 165 kilometers from the capital, and labels Lopes Mendes - 100 
kilometers - as the "beach of dreams". Located in the South zone of Rio, Arpoador is 
highlighted for the stunning sunset. 
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According to Embratur, government company that fosters tourism, the German tourist 
visiting Brazil mostly looks for the Sun and Beach; Culture; and Ecotourism and Adventure 
segments. Tourists from Germany who come to the country for pleasure (86.6%) have an 
average stay time of 10.8 days and an average daily expenditure of US$ 51.13. Most of them 
travel with family (54.1%) followed by couples without children (21.5%). In addition to the 
beauty and warmth of Brazilian beaches, the German tourist values the hospitality of the 
Brazilian people. 

Check out the top ten beaches, according to TripAdvisor:  

1. Baia do Sancho - Fernando de Noronha - Pernambuco. 
2. Pontal do Atalaia Beach - Arraial do Cabo, Rio de Janeiro. 
3. Farol Beach - Arraial do Cabo, Rio de Janeiro. 
4. Forno Beach - Arraial do Cabo, Rio de Janeiro. 
5. Baía dos Golfinhos - Praia de Pipa, Rio Grande do Norte 
6. Lopes Mendes Beach - Ilha Grande, Rio de Janeiro 
7. Arpoador Beach - Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 
8. Morro Branco - Fortaleza, Ceará 
9. Antunes Beach - Maragogi, Alagoas 
10. Madeiro Beach - Tibau do Sul, Rio Grande do Norte 
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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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Praias do Rio são destaque entre os turistas alemães 

  
A beleza das praias do Rio de Janeiro conquistou os turistas da Alemanha que desembarcam 
no Brasil. Levantamento que o portal de viagens TripAdvisor acaba de divulgar revela que 
das 10 melhores, na opinião dos alemães, cinco estão no estado. O ranking, liderado pela 
baia do Sancho, em Fernando de Noronha (PE), destaca as praias do Pontal do Atalaia (2), 
Farol (3) e Forno (4), em Arraial do Cabo; Lopes Mendes (6), na Ilha Grande; e o Arpoador 
(7), na capital. 

 A lista foi elaborada a partir das avaliações registradas pelos turistas alemães no site. Ao 
todo, foram listadas 25 praias em todo o país. Ao falar da beleza das praias, o site destaca a 
beleza das águas claras de Arraial do Cabo, município localizado na região dos Lagos, a 165 
quilômetros da capital, assim como classifica Lopes Mendes - a 100 quilômetros - como “a 
praia dos sonhos”. Situado na zona Sul do Rio, o Arpoador ganha destaque pelo 
deslumbrante pôr do sol. 

De acordo com a Embratur, empresa estatal de fomento ao turismo, o alemão que visita o 
Brasil procura, em sua maioria, os segmentos de Sol e Praia; Cultura; e Ecoturismo e 
Aventura. O turista da Alemanha que vem ao país a lazer (86,6%) tem tempo médio de 
permanência de 10,8 dias e gasto médio diário de US$ 51,13. A maioria viaja em família 
(54,1%) seguido por casais sem filhos (21,5%). Além da beleza e calor nas praias brasileiras, 
o turista alemão valoriza a hospitalidade do povo brasileiro. 

Confira as dez primeiras colocadas, segundo o TripAdvisor:  

1. Baia do Sancho - Fernando de Noronha - Pernambuco 
2. Prainhas do Pontal do Atalaia - Arraial do Cabo, Rio de Janeiro 
3. Praia do Farol - Arraial do Cabo, Rio de Janeiro 
4. Praia do Forno - Arraial do Cabo, Rio de Janeiro 
5. Baía dos Golfinhos - Praia de Pipa, Rio Grande do Norte 
6. Praia de Lopes Mendes - Ilha Grande, Rio de Janeiro 
7. Praia do Arpoador - Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 
8. Morro Branco - Fortaleza, Ceará 
9. Praia Antunes - Maragogi, Alagoas 
10. Praia do Madeiro - Tibau do Sul, Rio Grande do Norte 
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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. 

 

 


