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Rio is Brazil’s favorite destination for New Year’s Eve 2019 

Rio de Janeiro is the most searched destination by Brazilian travelers to ring in 2019. This is 
evidenced through a survey from Kayak travel planning website. According to data released 
by the platform, the city, which last year was ranked third, took the lead and surpassed 
traditional destinations such as Miami (6th) and Orlando (11th), in the US, which led the 
ranking in late 2017. 

 
New Year Fireworks | Photo: Fernando Maia, Riotur 
https://www.flickr.com/photos/riotur/32016239695/in/album-72157678455921665/ 

Other Brazilian cities also gained prominence, such as Fortaleza, Salvador, Recife and even 
São Paulo. As for destinations such as Paris, New York and Santiago, which were highly 
ranked last year, they do not even appear in this year’s list. For the website, the rise of the 
dollar was one of the main reasons for the prominence achieved by the national 
destinations, since visiting destinations in North America and Europe became a lot more 
expensive. In addition, the excess number of extended holidays made Brazilians choose 
shorter trips. 

 
New Year Fireworks at Copacabana | Photo: Gabriel Santos, Riotur 
https://www.flickr.com/photos/riotur/23478290573/in/album-72157662877965446/ 

According to the Brazilian Association of Hotel Industry, hotel occupancy throughout the 
country can reach 85% in New Year’s Eve 2019. In more popular areas, such as Rio de 
Janeiro, Balneário Camboriú and Florianópolis (SC), occupancy is already higher than 90%. In 
the first half of December, the average rate in Rio has already reached 85%, higher than in 
2017. The highest demand is focused in the Flamengo neighborhood areas, with 91%, 
followed by Ipanema and Leblon, with 89%. Barra da Tijuca has 87% reserved rooms and, for 
the first time, their demand is higher than Copacabana’s, with 85% of rooms sold to date. 
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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. 

 

 
 

Rio é o destino preferido do Brasil no réveillon 2019 

O Rio de Janeiro é o destino mais buscado pelos viajantes brasileiros para brindar a chegada 
de 2019. É o que revela levantamento feito pelo site de planejamento de viagens Kayak. De 
acordo com os dados divulgados pela plataforma, a cidade, que no ano passado ocupava a 
terceira posição, assumiu a liderança e ultrapassou destinos tradicionais como Miami (6º) e 
Orlando (11º), nos EUA, que lideravam o ranking no fim de 2017. 

Outras cidades brasileiras também ganharam destaque, como Fortaleza, Salvador, Recife e 
até mesmo São Paulo. Já destinos como Paris, Nova York e Santiago, que estavam na lista do 
ano passado, nem aparecem mais. Para o site, a alta do dólar foi uma das principais 
responsáveis pelo destaque conquistado pelos destinos nacionais, já que o custo de 
visitação de destinos na América do Norte e na Europa encareceu bastante. Além disso, o 
excesso de feriados prolongados fez o brasileiro optar por viagens curtas. 

A ocupação hoteleira em todo o país, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, 
pode chegar a 85% na virada para 2019. Em áreas mais badaladas, como Rio de Janeiro, 
Balneário Camboriú e Florianópolis (SC), a ocupação já é superior a 90%. Na primeira 
quinzena de dezembro, a taxa média na cidade do Rio já atingiu os 85%, número superior 



aos registrados em 2017. A maior demanda se concentra nas regiões do Flamengo, com 
91%, seguido por Ipanema e Leblon, com 89%. Já a Barra da Tijuca registra 87% de quartos 
reservados e, pela primeira vez, tem procura maior que Copacabana, com 85% dos quartos 
vendidos até o momento. 
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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. 

 

 


