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BEM-VINDO  
A  BARRA  
DA TIJUCA
SEU DESTINO IDEAL

A Barra da Tijuca, localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro, 
é uma região que representa quase 42% dos habitantes do 
município. Um bairro extenso, novo e com as praias mais bonitas 
da cidade. A Barra funciona como o maior polo empresarial 
fora do Centro do Rio,  muitas empresas migraram para o 
bairro desde a década de 80, é um local que cresceu e foi 
altamente valorizado nos últimos anos. A área tem enormes 
condomínios, diversos shoppings, excelentes restaurantes e a 
Lagoa da Tijuca, um visual surpreendente e excêntrico. Por ser 
um bairro amplo e com grandes hotéis, muitos eventos são 
realizados na região. 



MOBILIDADE
URBANA
FÁCIL ACESSO

Diversas obras mudaram o cenário local  
e o bairro passou por um intenso processo 
de transformação. A ampliação da Linha 
4 do metrô e a expansão da mobilidade 
através dos BRTs (Bus Rapid Transit), 
conectaram toda a região de forma eficaz 
e rápida.



COMO CHEGAR
À BARRA DA TIJUCA
TOTALMENTE INTERLIGADA À 
TODAS AS REGIÕES DO RIO

A Barra está conectada às principais vias 
da cidade através do metrô, BRT e as vias 
de transporte terrestre. Dos aeroportos 
Santos Dumont e Rio Galeão e Rodoviária 
Novo Rio, o tempo de chegada na Barra 
da Tijuca é rápido e prático. 

CHEGANDO PELO AEROPORTO RIOGALEÃO
O aeroporto está à 31 e 38 km da orla da Barra da Tijuca, 
dependendo do ponto do seu hotel. 

TÁXI ESPECIAL | O serviço é tabelado. A viagem é pré-paga nos 
guichês com dinheiro ou cartão. 

TÁXI COMUM | Quem escolhe pegar um táxi pode utilizar o 
método rotineiro como taxímetro ou se preferir, seguir o valor da 
tabela. O pagamento é realizado direto ao taxista.

UBER | O aplicativo funciona sem restrições no aeroporto. As 
corridas possuem preço variável, já que o aplicativo adota o 
sistema de tarifa dinâmica, em que os preços variam conforme a 
demanda. Mas sempre é possível simular o preço da corrida antes 
de efetuar a chamada.

ÔNIBUS EXECUTIVOS | Maneira mais econômica de sair do 
aeroporto com conforto. Todos os ônibus possuem bagageiro. 

BRT | O metrô não vai até o Galeão, mas o BRT Transcarioca 
sim. Ele liga o aeroporto à Barra da Tijuca e funciona 24 horas. 
Para embarcar é necessário comprar um RioCard (guichê junto à 
porta de saída do desembarque nacional). Chegando ao terminal 
Alvorada,  o turista chega ao seu destino de táxi, outra linha de BRT 
ou ônibus. 



CHEGANDO PELO AEROPORTO SANTOS DUMONT
Táxi especial | As corridas são tabeladas e os preços são os mesmos em todas as 
cooperativas. Você pré-paga a corrida com dinheiro ou cartão e leva o voucher 
para o motorista.

Táxi comum | Os táxis circulam pelo taxímetro e cobram adicional de bagagem 
quando a mala for manuseada pelo motorista.

Uber | O aplicativo funciona sem restrições no aeroporto. As corridas possuem 
preço variável, já que o aplicativo adota o sistema de tarifa dinâmica, em que os 
preços variam conforme a demanda. Mas sempre é possível simular o preço da 
corrida antes de efetuar a chamada. 

Os ônibus executivos | Alternativa mais confortável que o metrô e mais barata 
que os táxis. Todos os ônibus possuem bagageiro, e o motorista desce para 
desembarcar a sua bagagem se você descer antes do ponto final no terminal 
Alvorada. 

VLT + metrô + táxi | Quem viaja com pouca bagagem e não se importa de pegar 
outros tipos de transporte, pode ir do Santos Dumont à Barra de transporte público. 
De maneira rápida e prática. Comprar o cartão RioCard em uma das máquinas 
de autoatendimento, pegar o VLT e descer na segunda estação, Cinelândia. Deste 
ponto, entre no metrô e embarque no trem até a estação Jardim Oceânico.  

 

CHEGANDO PELA RODOVIÁRIA
Pela Rodoviária Novo Rio, as opções também são variadas e fáceis. O turista pode 
ir de táxi comum com corridas tabeladas ou táxi especial, que também possui 
corridas tabeladas, porém, oferece carros maiores e mais confortáveis.

Ônibus | Não é preciso nem sair da rodoviária para seguir para a Barra. O 
embarque é realizado em uma das plataformas do próprio saguão e as saídas são 
de 30 em 30 minutos. O ônibus leva 1 hora até o Terminal Alvorada.
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AV. EMBAIXADOR ABELARDO BUENO

LAGOA DE JACAREPAGUÁ

LAGOA MARAPENDI

Hotel Ibis
256 quartos

Novotel Hotel
365 quartos

Grand Mercure Riocentro
306 quartosNobile Inn & Suítes

280 quartos

Americas Barra Hotel
280 quartos

Promenade Barra First
221 rooms

 

Monza
72 quartos

Venit+mio Barra Hotel
212 quartos

Best Western Rio Convention Suites 
288 rooms

 

Promenade Link Stay
87 quartos

Midas Rio Convention Suites
203 quartos

Bourbon Barra Premium
178 quartos

Novotel Barra da Tijuca
234 quartos

Courtyard
264 quartos

Residence Inn
140 quartos

Hilton
298 quartos

Ramada Encore Ribalta
190 quartos

FLAT

FLAT

Best Western By Lenny Niemeyer
222 quartos

FLAT

FLAT

Grand Hyatt 
436 quartos

CDesign Hotel
278 quartos

ONDE 
SE HOSPEDAR
Com a chegada do metrô e BRT à Barra da Tijuca, 
o bairro se transformou em um verdadeiro complexo 
que atende turistas com destinos corporativos e 
também de lazer, ou os dois, como o famoso Bleisure, 
uma viagem em que se une trabalho com momentos 
de lazer. A Barra é uma excelente opção para quem 
deseja fazer turismo, vivenciar a cultura e criar 
conexões, sejam de trabalho ou pessoais. Outra 
característica desse perfil de viagem é a presença 
de familiares ou amigos no período adicional.

+ DE 12 MIL QUARTOS 
NA BARRA DA TIJUCA

Hotel transfer Hotel x Riocentro X Hotel.

JEUNESSE ARENA

RIOCENTRO



JARDIM OCEÂNICO 
PRAIA DO PEPÊ  
E ARREDORES
Região mais próxima ao metrô 
para quem pretende se locomover 
entre a Barra da Tijuca e Zona Sul/
Centro. A estação Jardim Oceânico 
está localizada a menos de 20 
minutos de caminhada dos novos 
hotéis da orla. Hospedar-se no 
trecho inicial da Barra permite que 
você vá caminhando aos ótimos 
beach lounges da Praia do Pepê, 
além de aproveitar a vida noturna 
da Avenida Olegário Maciel que 
fervilha com bares e restaurantes, 
enquanto a Avenida Erico Verissimo 
funciona como um corredor de 
restaurantes.  

ILHA DA GIGOIA
Boa opção para quem quer ficar 
perto do metrô em uma área atípica 
imaginada no Rio de Janeiro. Para 
chegar na ilha, basta pegar um 
barco ou balsa e o porto fica a 
menos de 5 minutos de caminhada 
da estação Jardim Oceânico. 

RECREIO

Bairro residencial, tranquilo e bem 
amplo. Quem se hospeda na região 
tem opção de desfrutar de ótima 
praia e de carro, chega facilmente 
às cobiçadas praias da Zona Oeste 
(Prainha, Abricó, Grumari).

ENTRE O POSTO 7  
E A PRAIA DA RESERVA
A extremidade oeste da Barra da 
Tijuca, com acesso pela Avenida 
Ayrton Senna, foi o ponto que 
ganhou maior quantidade de hotéis 
novos à beira-mar. De carro, quem 
está hospedado neste trecho, está 
bem posicionado para explorar as 
praias à oeste da Barra. Se estiver 
sem carro, opções de Táxi ou Uber 
são válidas para aproveitar as 
áreas gourmet dos shoppings da 
Avenida das Américas.

AVENIDA DAS 
AMÉRICAS
Para quem procura ficar perto dos 
shoppings, centros comerciais e da 
principal via da região, o ideal é se 
hospedar nos hotéis localizados no 
entorno da Avenida das Américas, 
que deixa os turistas mais próximos 
de seus locais de trabalho. 

REGIÃO OLÍMPICA
As olimpíadas trouxeram uma 
grande estrutura hoteleira próxima 
aos locais de eventos. Esse é o 
destino ideal para quem deseja ficar 
perto do Riocentro, Jeuneusse Arena, 
Shopping Metropolitano, Parque 
Olímpico e Rock in Rio. 

Aberto em 2015, o 5 estrelas Grand 
Mercure Riocentro é o hotel ‘oficial’ 
do Riocentro. A piscina possui 
vista privilegiada para a Lagoa de 
Jacarepaguá, além de ampla área 
de lazer com academia, sauna, 
espaço kids e um pequeno campo de 
futebol. Acesso rápido do Aeroporto 
Internacional Rio Galeão ao hotel, o 
que favorece às grandes empresas.



ENTRETENIMENTO, 
LAZER E BOA  
GASTRONOMIA 
VÁRIAS OPÇÕES PARA TODOS OS GOSTOS

A Barra da Tijuca é uma generosa demonstração do motivo do 
Rio de Janeiro ser considerado a Cidade Maravilhosa. Além 
da diversidade de praias, a região dispõe ainda de parques, 
restaurantes, bares e diversas opções culturais. É possível 
encontrar programas para todos os gostos: para quem aprecia 
ar livre e contato com a natureza, se aprofundar no universo 
das artes ou quem busca lazer e entretenimento com boa 
gastronomia. 
O bairro contabiliza 62 salas de cinema, 4 teatros, 2 casas 
de shows, 1 arena de eventos, além da Cidade das Artes, a 
Jeunesse Arena e o Parque Olímpico. Possui ainda 6 parques 
naturais e mais de 28 km de praias oceânicas.

300 MIL  
HABITANTES

28 KM  
DE PRAIAS

62 SALAS  
DE CINEMA

10 SHOPPINGS 
DE GRANDE PORTE E 27 DE MÉDIO  
DE CINEMA

6 PARQUES  
NATURAIS



PRAIAS 
PARA CURTIR UMA PRAIA, SEM 
SUPERLOTAÇÃO, COM CERTEZA  
DE AREIA E MAR LIMPOS.

Do canto esquerdo da Praia do Pepê até 
o canto direito de Grumari, a Zona Oeste 
possui 28 km de praias praticamente 
interligadas, interrompidas apenas por 
costões entre a Macumba, Prainha e 
Abricó. As praias do bairro são ótimas 
para praticar esportes e ao longo de sua 
extensão vários quiosques fazem parte do 
cenário. Durante a semana o movimento 
nas praias é tranquilo, ideal para quem 
não gosta de praias cheias. Já no fim 
de semana as areias ficam bem mais 
movimentadas, porém, continuam sendo o 
local ideal para curtir o mar e a natureza.

PRAIA DA BARRA
Maior praia carioca e principal praia 
da região onde a prática de atividades 
esportivas e de lazer é rotina. Possui muitos 
bares, restaurantes e quiosques para que o 
dia de sol seja completo.

PRAIA DA MACUMBA
É a praia anexa ao Pontal. Por não ser 
rota de passagem, a praia é uma das 
mais simpáticas do Rio, onde a cena surf 
é muito presente.

PRAIA DO RECREIO E PONTAL
Reserva ecológica com águas calmas  
e larga faixa de areia que proporcionam 
boas caminhadas pela orla.

PRAINHA
A pequena praia é uma das preferidas dos 
surfistas do Rio. Localizada em uma área de 
preservação, é cercada por morros e tem 
um visual belíssimo ao redor. 

PRAIA DE GRUMARI
Uma das praias mais bonitas da Zona 
Oeste carioca. É um pequeno refúgio no 
Rio de Janeiro, perfeito para quem gosta de 
lugares tranquilos, cercado por verde.

PRAIA DO PEPÊ
Praia mais badalada da Barra da Tijuca. 
Local preferido por jovens, artistas e famosos 
da cidade, além de ser reduto dos beach 
lounges mais charmosos do Rio.

PRAIA DA RESERVA
Ideal para quem busca paz e sossego. 
No entorno da Reserva Ambiental de 
Marapendi, a praia possui 7 km livres 
da moldura de prédios e grandes 
construções.



PASSEIOS 
O MELHOR DO RIO DE JANEIRO 
ESTÁ AQUI.

A Zona Oeste possui muitas opções 
de lazer e é destino para cariocas e 
turistas. Para quem aprecia cultura e 
entretenimento, o local oferece diversas 
opções de shoppings, teatros e museus, 
além de grandes parques naturais 
urbanos e reservas ecológicas, áreas 
de proteção ambiental com flora e 
fauna brasileira presente. A região 
mais habitada do Rio de Janeiro é um 
convite à diversão.

SÍTIO BURLE MARX
Para quem deseja se aproximar da flora 
brasileira e conhecer a vida e obra do 
paisagista Roberto Burle Marx, este é um 
dos principais passeios da Zona Oeste

ECOBALSAS
O passeio ecológico na Lagoa de 
Marapendi é guiado por um biólogo 
que apresenta a fauna e flora local e 
a paisagem permite a vista de belezas 
naturais no seu entorno.

FAZENDINHA NOVA ESTAÇÃO
Ideal para quem procura programa com 
crianças fora de shoppings. O espaço 
amplo fica localizado na zona rural 
de Vargem Grande e abre aos fins de 
semana, possui bichos, horta e atividades 
monitoradas.

ILHA DA GIGÓIA
A Lagoa da Tijuca guarda o pedaço mais 
exótico do bairro e o acesso à ilha é feito 
através de barcos e pequenas balsas. 
O local é ocupado por casas, bares e 
restaurantes onde temos a sensação de estar 
distante da cidade grande.

PARQUE CHICO MENDES
Uma das principais áreas de proteção 
ambiental do Rio de Janeiro, com variados 
exemplares da fauna e da flora brasileiros e 
que acaba de completar 30 anos. 

PARQUE PEDRA BRANCA E CACHOEIRAS
Um dos maiores parques naturais urbanos 
do mundo, possui cerca de 12.500 hectares 
de área coberta por vegetação típica da 
Mata Atlântica e procurado por trilheiros de 
todo Estado.

BOSQUE DA BARRA
Parque municipal com área de lazer e 
passeio em meio a reserva ecológica. O 
local forma um cenário bucólico fazendo um 
convite ao relaxamento no centro da Barra 
da Tijuca.

PEDRA DO TELÉGRAFO
Mirante em Barra de Guaratiba que além 
de uma vista deslumbrante, ainda garante 
um efeito especial para sua foto: a ponta 
da pedra permite criar uma ilusão de 
ótica como se a pessoa estivesse se 
arriscando a cair no precipício. 



TEATRO
Para aproveitar sua estadia na Barra e 
assistir uma peça de teatro, são diversas 
opções de casas de espetáculo: Teatro 
dos Grandes Atores, Teatro Bradesco, 
Teatro Antonio Fagundes e Teatro Nathalia 
Timberg. 

CENTRO CULTURAL SUASSUNA
O complexo possui um teatro com 
capacidade para 280 lugares e galeria 
de 80 metros quadrados para exposições, 
espetáculos de dança, cinema e 
vernissages. O espaço oferece livraria e 
cafeteria.de espetáculo: Teatro dos Grandes 
Atores, Teatro Bradesco, Teatro Antonio 
Fagundes e Teatro Nathalia Timberg. 

CINEMA
A região oferece diversas salas de 
cinema para todos os gostos. O Cinemark 
Downtown e o UCI New York são as opções 
com mais salas. Para quem curte filmes do 
circuito alternativo, o Estação NET Barra 
Point é o mais indicado. Quem está no 
Recreio pode procurar o Cinesystem Recreio 
Shopping e Cinesystem Américas Shopping. 
Já na região olímpica o Cinemark 
Metropolitano atende muito bem.

JEUNESSE ARENA
Espaço multiuso de padrão internacional, 
com operação versátil, arquibancadas 
retráteis e que oferece dezenas de 
configurações para realização de eventos. 
É palco dos principais eventos esportivos, 
culturais, corporativos, religiosos e de 
e-Sports que acontecem no Rio.

PARQUE OLÍMPICO
Complexo esportivo e de lazer, construído 
para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 
Verão 2016. No espaço estão situadas as 
3 Arenas Cariocas, o Centro Olímpico de 
Tênis, o Velódromo, a Arena Olímpica do 
Rio e o Parque Aquático Maria Lenk.

MUSEU DA CBF
Museu moderno e tecnológico com telões 
interativos que traçam a história do futebol 
brasileiro. Troféus, fotos e imagens oferecem 
uma experiência surpreendente e interativa. 

CIDADE DAS ARTES
O prédio escultural erguido a dez metros 
do chão, abriga um dos mais importantes e 
completos espaços para a representação da 
arte, como: música, teatro, cinema, dança, 
artes plásticas, e outras manifestações 
artísticas brasileiras e de todos os povos.

SHOWS, ESPORTES, 
TEATRO E CULTURA 
CONHECIMENTO E DIVERSÃO  
EM UM SÓ LUGAR

A cultura possui um papel 
importante para a população e tem 
grande diversidade de conceitos 
e significados para o nosso 
conhecimento. Envolvendo arte, 
crenças, hábitos, costumes, entre 
outros, a cultura está muito presente 
na cidade do Rio de Janeiro, 
principalmente na Barra da Tijuca. 
O bairro oferece diversas opções 
de teatros, cinemas, espaços para 
esportes, além de museu e centros 
culturais. 



VILLAGE MALL
As melhores marcas nacionais e internacionais de Moda, cultura e gastronomia, reunidas em 
um só local. Um Shopping com conceito único, serviços diferenciados e operações inéditas 
na cidade. 

NOLITA
Paraíso gastronômico que reproduz os 
pratos mais saborosos de Roma e Nova 
York e resgata através da memória afetiva, 
o sabor e lembranças da nossa infância.

ACONCHEGO CARIOCA
Considerado patrimônio carioca, o dono 
do bolinho de feijoada mais famoso do 
Rio também chama atenção pelos entradas 
veganas de muito bom gosto.

CT BRASSERIE
Aclamado bistrô à la carte de cozinha 
autoral francesa, com sobremesas e vinhos, 
em ambiente requintado.

SAL GASTRONOMIA
Restaurante de pratos autorais com 
elementos que se complementam nas 
cores, sabores, cheiros e texturas. Atenção 
especial às variedades de sobremesa. Não 
pedir o prato final é quase um pecado.

GASTRONOMIA 
E ENTRETENIMENTO
O MELHOR DA VIDA A SUA VOLTA.

Acolhedora, alegre e cheia de vida. Esses são os adjetivos 
para quem procura lazer na Barra da Tijuca. Para os 
amantes de bons restaurantes e barzinhos, a região no 
entorno da Rua Olegário Maciel é uma excelente pedida. 
Democrática, a via abriga estabelecimentos que agradam 
a diferentes estilos. Não podemos esquecer dos shoppings, 
que são verdadeiros complexos e funcionam  também como 
habitat natural da boa gastronomia e programas como 
teatro, cinema e mostras. Os grandes shoppings da Barra 
possuem alas gourmet sofisticadas, com cozinhas de todas 
as especialidades, incluindo filiais de restaurantes famosos 
em outros bairros.



COMPLEXO VOGUE SQUARE
Inédito e sofisticado conceito que reúne em um único lugar salas comerciais, área para relaxar, 
hotel e espaço gastronômico. Localizado em uma área nobre da Barra, é considerado um dos 
mais importantes polos gastronômicos do Rio de Janeiro.

CHEZ HEAVEN
O sofisticado Bistrô Francês apresenta 
uma culinária variada e sofisticada e traz 
uma experiência única em uma verdadeira 
profusão de sabores e sentidos.

GATTO PARDO
Culinária italiana com tradição e qualidade. 
O ambiente intimista é um convite à parte 
para famílias e amigos se encontrarem 
e apreciar uma deliciosa pizza ou um 
tradicional menu italiano.

SHISO
Uma das principais áreas de proteção 
ambiental do Rio de Janeiro, com variados 
exemplares da fauna e da flora brasileiros e 
que acaba de completar 30 anos. 

B, DE BURGER
Vencedora da categoria “Melhor 
Hambúrguer” da Veja Rio Comer & Beber, 
a hamburgueria tem uma missão básica: 
oferecer ao cliente um produto muito bem 
feito e saboroso.

VIZINHO GASTROBAR
Uma ilha de vidro com um visual 
moderno, gastrobar de alta coquetelaria 
especializado em produções artesanais e 
exclusivas. Se sentir em casa é o principal 
objetivo do espaço.

TASCA FILHO D’MÃE
A culinária portuguesa do local traz 
opções descontraídas e descoladas no 
cardápio. Destaque para a coxinha de 
bacalhau e o Tasca na Brasa e Tasca  
na Tábua. 



BREWTECO
Uma das principais áreas de proteção ambiental do Rio de Janeiro, com variados exemplares 
da fauna e da flora brasileiros e que acaba de completar 30 anos. 

MORI OHTA SUSHI
Qualidade na matéria-prima, primor na 
técnica e atendimento diferenciado. O 
restaurante é sempre indicado entre os 
melhores em sua categoria.

GERO+TRATTORIA BARRA
Projetos arrojados do Grupo Fasano, que 
inclui uma massaria exposta e adega com 
mais de 250 rótulos. O restaurante destaca-
se por seu cardápio com pratos consagrados 
e foco na culinária italiana, sem abrir mão 
da culinária contemporânea.

BAIXO BARRA
Localizado na rua Olegário Maciel, a região do Baixo Barra tem diversas opções de bares 
e movimento durante a noite. Point ideal para reunião com os amigos para descontrair nos 
fins de semana, ou nas happy hours após um dia de trabalho.

BARRA SHOPPING
Um complexo com mais de 700 lojas e que atende toda a região com os mais variados 
serviços e entretenimento para toda família. Além disso, o local dispõe de Centro Médico com 
diversas especialidades.

FOGO DE CHÃO
Churrascaria tradicional com unidades em 
vários países e que desenvolve novas criações 
de menus enraizados na tradição brasileira. 
Além disso, traz o conceito Bar Fogo,  que 
apresenta aos clientes vinhos e cocktails 
premiados.

MERCADO DE PRODUTORES UP TOWN BARRA
A ideia do espaço é oferecer um consumo 
consciente e inteligente para fãs da gastronomia.  
O local oferece delicatessens, hortifruti e peixaria, 
além de bares e diversos locais para comer.




