
 
1º Carnaval depois dos Jogos Olímpicos! 

O Carnaval de 2017 é o primeiro depois dos Jogos Olímpicos de 

2016 e a cidade do Rio de Janeiro está diferente, para melhor. 

A Barra da Tijuca foi renovada e modernizada. É o bairro mais 

jovem da cidade, que beneficiou muito das Olimpíadas por conta 

do BRT (Bus  Rapid Transit), um corredor de autocarro articulado 

que cruza a Barra da Tijuca e o Recreio dos Bandeirantes, pelo 

Metro, que hoje liga a Zona Sul (Copacabana, Ipanema e Leblon) à 

Barra da Tijuca, pelos diversos centro comerciais, como o enor-

me Barra Shopping e os elegantes Rio Design Barra e Village Mall, 

pelos novos e luxuosos hotéis, pela gastronomia diversificada em 

excelentes restaurantes como o Rio Brasa, Outback e Mocellin 

Churrascaria, e obviamente pela belíssima praia um pouco mais 

afastada das multidões da zona sul. 

A zona central do RJ, também sofreu uma grande modernização. 

A Praça Mauá foi recuperada e foi demolido o viaduto. No cais em 

frente nasceu o Museu do Amanhã. O museu, da autoria de Cala-

trava,  que chama a atenção pela sua construção moderna, é um 

museu de ciências diferente: um ambiente de ideias, explorações 

e perguntas sobre a época de grandes mudanças em que vivemos 

e os diferentes caminhos que se abrem para o futuro. Na mesma 

praça está situado o MAR - Museu de Arte do Rio, em dois pré-

dios de perfis heterogêneos e interligados: o Palacete Dom João 

VI e o edifício vizinho, de estilo modernista – originalmente um 

terminal rodoviário. O antigo palacete abriga as salas de exposi-

ção do museu.  

Depois de ter passado por um processo de revitalização, a zona 

portuária do RJ virou um dos pontos “in”. Hoje, o local recebe o 

nome de Porto Maravilha e abriga uma série de espaços e ativida-

des culturais, como feiras de foodtrucks, museus, casas de espe-

táculos e monumentos. Destaca-se o coloridíssimo mural “Todos 

somos um”, do grafiteiro Eduardo Kobra. A obra, que retrata dife-

rentes etnias indígenas, recebeu o título de maior grafite do mun-

do pelo Guiness World Records. Não deixe também de visitar o 

novo Aquário Marinho, o maior da América do Sul. 

E o Rio de Janeiro continua lindo!  
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Informações Úteis:  

 Clima : O clima de Rio de Janeiro é do tipo Tropical Atlântico, com as temperaturas médias oscilando 
 entre os 21° em Julho e os 27° em Fevereiro. Os meses com mais chuva são os meses mais quentes, entre 
 Dezembro e Março. As temperaturas médias (máxima /mínima diurnas) do Rio são as seguintes: 

  
Centros comerciais: Rio Design Barra, Village Mall, Barra Shopping, Shopping Rio Sul, Rio Design Leblon, 
Shopping Leblon, São Conrado Fashion Mall 

Blocos de Rua do Carnaval 2017: A agenda completa pode ser obtida no site abaixo:  

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/6672730/4182629/Blocos2017.pdf 

Veja ao vivo o desfile das escolas de samba do grupo de acesso (24 e 25/02) e do grupo especial (26 e 
27/02. O Sambódromo oferece opções que vão desde arquibancadas, até lugares com assentos marcados e 
camarotes com open bar e buffet de quentes e frios.  

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
30/23 30/24 29/23 28/22 26/20 25/19 25/18 26/19 25/19 26/20 27/21 29/22 

Para reservas ou informações contactar: 

 

 

 
Global Mundi Brazilian Tour Operator 

Phone: +55 21 2548 8052  
Skype: global.mundi 

Marc Vermeulen – (Fit & Group Director) 
  marc@globalmundi.com.br 

Daniel Pontes – (Executive Director) 
 daniel@globalmundi.com.br   

Em Portugal: 

DMClinks   
Maria do Carmo Camacho  

Email: mariacarmo.camacho@dmclinks.pt  
Telefone : (351) 965663672 

Carnaval 2017 

Participe nos Blocos de Rua do Carnaval do RJ. São muito famosos 

e atraem milhares de turistas e moradores. Além disso, foram eles 

que deram início à famosa folia da cidade. Os blocos acontecem 

desde finais de Janeiro até o início de Março e estão espalhados 

por toda a capital, levando milhares de pessoas às ruas para canta-

rem as marchas de carnaval e usarem fantasias coloridas. 

Já conhece os novos hotéis?! 

Além do tradicional Copacabana Palace e do luxuoso Fasano Rio, a 

cidade agora oferece novas e excelentes opções de hospedagem. 

Entre muitas estão o Hotel Emiliano Rio de Janeiro, na praia de 

Copacabana, com apenas 90 apartamentos e com uma arquitetu-

ra que privilegia a luz natural; o Gran Meliá Nacional, localizado na 

Praia de São Conrado, um edifício envidraçado e cilíndrico, o que 

garante uma vista exclusiva do mar, um prédio projetado por Oscar 

Niemeyer e recém inaugurado na cidade; o Windsor Marapendi, 

cinco-estrelas "lifestyle" (para lazer ou negócios) na Barra da Tiju-

ca; o Grand Hyatt Rio de Janeiro, ao lado da Lagoa de Marapendi, 

na Barra da Tijuca, construção de gabarito baixo com 7 pisos que 

procurou harmonizar-se com o cenário natural envolvente com um 

conceito de resort urbano; o LSH Barra, em que o formato pirami-

dal da edificação de 12 andares permite que os visitantes voltados 

para a praia usufruam do sol sem sombra; o Residence Inn Barra da 

Tijuca, para quem gosta de se sentir em casa durante as viagens, 

com espaçosas acomodações que contam até com sala e cozinha; o 

Hilton Barra Rio de Janeiro, também na Barra da Tijuca, hotel exe-

cutivo e contemporâneo tem vista para a Lagoa de Jacarepaguá e 

oferece muito luxo aos seus hóspedes; o Blue Tree Premium Design 

Rio de Janeiro, localizado na praia do Recreio dos Bandeirantes, o 

edifício em formato de ondas. Mas há mais - pergunte-nos! 

E o Rio de Janeiro continua lindo!  SÃO JOÃO DEL-REI - PONTE DA CADEIA E PERFEITURA 
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