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Rio de Janeiro neighborhood hides a typical carioca tour
Rio de Janeiro offers programs that go beyond the beaches and its consecrated postcards.
Famous for witnessing the foundation of the city and housing the Sugar Loaf, with its classic
cable car, the small neighborhood of Urca offers a complete itinerary for those who want to
enjoy a sunny day in the best carioca style. Put on some light clothes, a pair of sneakers, and if
you want a dip, do not forget your swimwear. Ready?

Pão de Açúcar view from Praia Vermelha | Photo: Alexandre Macieira, Riotur
https://www.flickr.com/photos/riotur/10854253793/in/album-72157634987411780/

Start by walking or running along the Cláudio Coutinho lane (daily from 6 am to 6 pm), also
known as the Caminho do Bem-te-vi and Estrada do Costão. Its entrance is right at the end of
Praia Vermelha. Along the way - a little longer than one kilometer - visitors walk surrounded by
the sea on one side and the green Urca Hill the other, and get observe native trees, and, with a
little bit of luck, they might even have a glimpse of marmosets and wild birds.

Urca | Photo: Alexandre Macieira, Riotur
https://www.flickr.com/photos/riotur/20739345508/in/album-72157634987411780/

The lane is also the gateway for those looking for more adventure. To your left, you’ll find the
Urca Hill hiking trail. It’s an easy hike and relatively short. You’ll get to the top in approximately
35 minutes. There you may buy a ticket and take the cable car to the Sugar Loaf or you may
walk back to Praia Vermelha (daily from 8 am to 9 pm). Back to sea level, our suggestion is to
go for a swim, stand up paddling, enjoy the sun and have some coconut water.

Praia Vermelha | Photo: Alexandre Macieira, Riotur

https://www.flickr.com/photos/riotur/10853976606/in/album-72157634987411780/

You would already have incredible memories and beautiful pictures to post on social networks
if you ended your tour here. But the surprises have just started. Walk along Rua Ramon Franco
up to mureta (a short wall) da Urca. Once you get there, don’t be scared by the amount the
people. You’ll find a place to call your own. There are two very popular points: one right at the
beginning and another, even busier, a few kilometers ahead, near the São João Fortress.

Mureta da Urca | Photo: Alexandre Macieira, Riotur
https://www.flickr.com/photos/riotur/9137786828/in/album-72157629431264218/

One suggestion is walking from one point to another, following the wall. The neighborhood of
Urca was born as the result of a landfill, and its streets are safe and very charming. You’ll feel
as if you were in the countryside. Along the way, you’ll find the beautiful Nossa Senhora do
Brasil Church, the Praia da Urca and the old Urca Casino, whose building some time ago
housed a TV network and is nowadays occupied by the European Institute of Design. Our
suggestion is: go to any bar, buy a beer and some pastéis (a type of fried and stuffed pastry) at
the counter, cross the street, sit on the wall and enjoy the view of the Botafogo Cove with the
Christ the Redeemer in the backdrop. Don’t leave before the sunset.
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Bairro do Rio de Janeiro esconde roteiro tipicamente carioca
O Rio de Janeiro reserva programas que vão além das praias e de seus consagrados cartõespostais. Famoso por testemunhar a fundação da cidade e abrigar o Pão de Açúcar, com seu
clássico teleférico, o pequeno bairro da Urca oferece um roteiro completo para quem quer
curtir um dia ensolarado do jeito que o carioca gosta. Vista roupas leves, coloque um tênis e,
se desejar um mergulho, não esqueça a sunga ou o biquíni. Pronto?
Comece por uma caminhada ou corrida pela pista Cláudio Coutinho (diariamente, das 6h às
18h), também conhecida como Caminho do Bem-te-vi e Estrada do Costão. Sua entrada fica no
fim da Praia Vermelha. Durante o percurso, de pouco mais de um quilômetro, o visitante
caminha cercado pelo mar de um lado e pelo verde do Morro da Urca do outro, além de
observar árvores nativas, com sorte, encontrará saguis e pássaros silvestres.

A pista também é a porta de entrada para quem busca aventura. À esquerda está a trilha do
Morro da Urca. O caminho é fácil e pouco extenso. Em cerca de 35 minutos, o aventureiro
chegará ao topo. Lá, terá a opção de comprar ingresso para subir pelo teleférico até o Pão de
Açúcar ou descer de volta à Praia Vermelha (diariamente, das 8h às 21h). De volta ao nível do
mar, a sugestão é dar um mergulho, fazer stand up paddle, curtir o sol e tomar uma água de
coco.
Você já teria lembranças e fotos deslumbrantes para postar nas redes sociais se encerrasse seu
roteiro aqui. Mas as surpresas só começaram. Caminhe pela Rua Ramon Franco até a mureta
da Urca. Ao chegar, não se assuste com a quantidade de gente. Você encontrará um pedacinho
para chamar de seu. Existem dois pontos que fervilham: um logo no início e outro, mais
badalado, alguns quilômetros à frente, próximo a Fortaleza de São João.
Uma sugestão é caminhar entre os dois points, seguindo a mureta. O bairro da Urca surgiu de
um aterro e suas ruas são seguras e pra lá de charmosas. Você se sentirá numa cidade do
interior. No caminho, encontrará a bela Igreja de Nossa Senhora do Brasil, a Praia da Urca e o
antigo Cassino da Urca, cujo prédio já abrigou uma rede de TV e onde hoje funciona o Instituto
Europeu de Design. A pedida, em qualquer um dos bares, é comprar uma cerveja e alguns
pastéis no balcão, atravessar a rua, sentar na mureta e apreciar a vista da Enseada de
Botafogo, com o Cristo Redentor ao fundo. Não saia de lá antes do pôr-do-sol.
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