6 LOCAIS INUSITADOS
PARA VISITAR NO
Rio de Janeiro
Neste material você irá conferir dicas de lugares
inusitados (aqueles que, na maioria das vezes,
não estão no roteiro do hotel ou da agência de
turismo) para curtir ainda mais o Rio.
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CONTEÚDO
Introdução
1 - Bar do Momo
2 - Pedra do Sal
3 - Champanharia Ovelha Negra
4 - Museu Casa de Benjamim Constant

5 - Imperator – Centro Cultural João Nogueira
6 – Ilha da Gigóia
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INTRODUÇÃO

Todo turista que vem ao Rio de Janeiro
conhecer os pontos turísticos têm um roteiro
traçado: Corcovado, Pão de Açúcar,
Maracanã, etc. São os passeios mais
comuns. Porém, a vida do carioca é muito
agitada e existem diversos “points” para
todos os gostos.
Neste e-book, vamos dar dicas de lugares
inusitados (aqueles que, na maioria das
vezes, não estão no roteiro do hotel ou da
agência de turismo) para você curtir ainda
mais o Rio.

BAR DO MOMO
Quando a pessoa de fora da cidade pergunta sobre bares para
tomar uma cervejinha e descontrair, certamente as respostas
mais comuns são os bares da Zona Sul. Porém, o que muita
gente não sabe é que existem bares excepcionais e muito
frequentados na Zona Norte. Um grande exemplo é o Bar do
Momo, na Tijuca.
Botequim famoso pelas comidinhas e petiscos brasileiros,
consumidos com descontração entre rodadas de cerveja. Muito
frequentado pelos moradores da região, nos finais de semana
possui rodas de samba e muita animação. Vale a pena “dar um
pulo” lá!
End: R. Gen. Espírito Santo Cardoso, 50 - Loja A - Tijuca, Rio de
Janeiro - RJ, 20530-500. Aberto das 7:00 até as 22:00.
Programação no site: www.facebook.com/bardomomotijuca/
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PEDRA DO SAL
Para quem quer um roteiro noturno 0800, uma boa dica é a Pedra
do Sal.

Local de especial importância para a cultura negra carioca e para
os amantes do samba e do choro, possui uma roda de samba de
primeira linha, com destaque para as noites de Segunda-Feira.
Para quem quer um programa bem descontraído, mas com pouco
custo, esta é uma excelente opção!

End: Rua Argemiro Bulcão, 1 - Saúde, Rio de Janeiro. Começa às
19 horas!
Programação no site:
http://rodadesambadapedradosal.blogspot.com.br/
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CHAMPANHARIA
OVELHA NEGRA
Para quem quer um programa mais refinado, mas com muito
agito, uma boa dica é este estabelecimento.

A Champanharia Ovelha Negra é uma casa especializada em
champanhas e espumantes em ambiente de taberna chique.
Porém, apesar do ambiente rústico, não se engane: é um
excelente local para ouvir uma boa música, ótima opção para
happy hour (a galera jovem que sai do trabalho em Botafogo
frequenta o local), além de ser muito bom para quem gosta de
paquerar!
Então, se você quiser beber uma bebida refinada, mas curtir com
os amigos e ver pessoas interessantes, esta dica vale a pena!
End: R. Bambina, 120 - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, 22251-050.
Aberto das 17:30 até a 00:00.
Programação no site:
http://www.champanhariaovelhanegra.com.br/
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MUSEU CASA
BENJAMIM CONSTANT
O Rio de Janeiro possui diversos museus. Porém, alguns são
pouco conhecidos.

Um destes museus é o Museu Casa de Benjamin Constant. Este
museu foi construído com a missão de reconstituir o ambiente
familiar e o contexto sócio-cultural em que viveu o Fundador da
República, por meio da reconstituição de ambientes, hábitos e
costumes da época, que corresponde à transição do século XIX
para o século XX, contribuindo para uma reflexão acerca de seu
território, o bairro de Santa Teresa.
Para quem aprecia a história, é um local excepcional para visitar!
End: Rua Monte Alegre, 255 - Santa Teresa - Rio de Janeiro – RJ.
De quarta a sexta de 10h às 17h. Aos sábados, domingos e
feriados* de 13h às 17h.
Programação no site:
http://museubenjaminconstant.blogspot.com.br/
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IMPERATOR
Um dos locais na cidade ainda pouco divulgado, mas com ampla
oferta de eventos é o Imperator, localizado no Méier, na zona
norte.
A casa fez história, com shows e filmes que marcaram a vida de
muitos cariocas.
Em 2012, depois de estar fechado, através de uma iniciativa da
prefeitura, reabriu as portas como Centro Cultural João Nogueira.
Em seus quatro modernos pavimentos, além de dar sequência à
tradição de uma grande casa de shows para todos os estilos
musicais, possui um teatro com a mais moderna tecnologia de
arquibancadas retráteis do país, uma sala de exposições e três
cinemas. Mais acolhedor do que nunca, tem também um terraço
verde de 1.200 metros quadrados e uma área de convivência.
Um ótimo e inusitado lugar, não é mesmo?
End: Rua Dias da Cruz, 170 - Méier - 20720-012 - Rio de Janeiro.
Programação no site: www.imperator.art.br
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ILHA DA GIGÓIA
Visitantes apaixonados, uma ótima dica para incluir no roteiro de
passeios ao Rio de Janeiro é uma ida à Ilha da Gigóia. Uma das
opções de jantar romântico é o restaurante de frutos do mar
Laguna, que oferece um ambiente rústico, charmoso e acolhedor,
acompanhado de uma vista linda para a Pedra da Gávea e Lagoa
da Barra.
Para chegar a Ilha é preciso pegar o barquinho localizado no
Shopping Barra Point e não se esqueçam que só é possível
desfrutar deste jantar romântico com reserva.

Reservas: 2495-1229 ou contato@restaurantelaguna.com.br
Para mais informações acesse: www.ilhadagigoia.com.br/
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“

Um projeto
apaixonante sobre o
Brasil e suas
belezas.
Rogemarie

”
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VEM BRASIL

#ViajeComAGente
O Vem Brasil é um projeto de distribuição de
conteúdo editorial acerca do turismo,
gastronomia, moda e produtos brasileiros.
Todo o conteúdo é voltado para estrangeiros
e brasileiros que queiram conhecer o Brasil,
sua cultura e belezas.

FALE COM A GENTE
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