
ROTEIRO DE PASSEIOS PELA CIDADE 
MARAVILHOSA POR 3 DIAS COM 

APENAS 100 REAIS

RIO COM 
100 REAIS

Este é um roteiro de passeios na cidade do Rio de 
Janeiro durante 3 dias. Com menos de 100 reais você 
consegue explorar muitos pontos incríveis na cidade. 
Esse valor inclui passagem e entrada nos atrativos

BY ISABELLA LIMA

daparaviajar.com.br



INTRODUÇÃO
Este é um roteiro pensado para quem quer vir pro Rio e
está com pouca grana, mas tem muita disposição. 
O valor final de menos de 100 reais leva em conta a
entrada nos passeios e o quanto você vai gastar de
passagem também! Com informações dos ônibus que
você deve pegar para se locomover pelos pontos
indicados. 
 
A cidade do Rio de Janeiro não é chamada de
maravilhosa à toa, ela realmente tem muitos encantos.
Nesse roteiro quis aglutinar somente algumas dessas
maravilhas (por motivo de proximidade geográfica e
financeira também), mas se você puder não se limite à
estes, pois a cidade tem muitos locais desde a zona
norte à zona oeste do Rio traz muita diversidade,
muitas alegrias, muita cultura popular e atividades para
você fazer. 
 
Futuramente faremos roteiros com outros valores e que
possam mostrar mais possibilidades dessa cidade
maravilhosa. 

Seja bem vindo!
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DICAS

Eu sou nascida e criada na cidade do Rio, aqui
conhecida como: carioca da gema.  

Como amo viajar e conhecer novas culturas fiz esse
roteiro pensando em ajudar a quem vem e ainda não
sabe como se virar nessa cidade, que por mais seja

maravilhosa também é muito frenética. Estas são dicas
de uma carioca para você que quer vir, se divertir e

economizar. 
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DICAS
Faça o cartão 
RioCard
Neste roteiro eu aponto as conduções de

ônibus, porque é a opção mais barata para se

locomover na cidade. Nestes percursos,

algumas vezes você precisará pegar dois

ônibus para chegar em um destino, pensando

na sua economia tenha em mão um RioCard

carregado pois ele integra duas passagens de

ônibus num intervalo de 2h30 de um ônibus

para o outro. 

1

Cuidado com os 
seus pertences
Como uma capital a cidade tem muita 

desigualdade social, e isto gera: pobreza, 

violência e os casos de insegurança que a 

cidade tem. Então esteja sempre atento aos 

seus pertences, segure bem sua bolsa e nada 

de ficar dando mole pela cidade com o celular 

na mão, né? 

2

1
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DICAS
Traga roupas 
leves
Aqui é bem dificil fazer frio, portanto dê 

prioridade na sua bagagem a roupas leves e 

frescas, traga um casaco também para 

prevenir, mas geralmente ele não é necessário. 

3

Use protetor
Em passeios pela cidade, ou na praia não 

esqueça do seu protetor solar. Ele é muito 

importante aqui! 5

Esteja sempre 
hidratado
Como faz muito sol é bom sempre estar 

hidratado, nos passeios não esqueça de levar 

sua garrafinha de água. 
4
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DICAS
Lembre do 
repelente
Aqui é muito comum ter mosquitos e 

pernilongos, não esqueça do seu repelente. 

Frisando a importância do repelente mais uma 

vez, pois temos mosquitos que transmitem 

doenças como a Dengue, zika e chikungunya. 

6

Prevenir sempre é 
melhor
Traga seus documentos também em versão 

digital salvo na nuvem, pois assim fica mais 

fácil de recuperar para o caso de 

emergências. 

7
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DIA 
1
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Destino:

Quinta da Boa Vista

Este é um cantinho gracioso da
cidade, tem muitas histórias e muita
beleza para observar. 
A Quinta foi a residência oficial da
família real portuguesa que veio morar
no Brasil em 1808. Atualmente ela é
um dos maiores parques arborizados
e abriga o Museu Nacional, portanto é
mais um atrativo para este lugar
encantador. Você pode passar um
pouco da manhã lá, fazer um
piquenique e apreciar a paisagem
local. 

Onde fica? Av. Pedro II, s/n - São Cristóvão, Rio de
Janeiro - RJ, 20940-040 

Quanto custa? Gratuito 

Como chegar? Saindo do Centro do Rio, você pode
pegar 275 ou 277 ou 296 ou 298 ou 311 ou 312 ou 313
ou 471 ou 472 
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Destino:

Parque das ruínas

O Parque é um Centro Cultural que
abriga exposições de arte e também
atividades de teatros infantis,
apresentações de circos e música. 
O prédio é uma belíssima construção
de Ernani Freire. O local transpira arte
e cultura, além de tudo isto é um
espaço que sempre tem atrações e
atividades. Ainda tem uma vista
deslumbrante da baía de Guanabara,
com o pão de açúcar ao longe.

Onde fica? Rua Murtinho Nobre, 169 - Santa Teresa 

Quanto custa? Gratuito 

Como chegar? Saindo da Quinta da Boa Vista, você
pode pegar  249 e depois o 007 ou o 010 
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Destino:

Escadaria Selarón

A escadaria é uma parte importante
da cidade, é uma mescla de azulejos
coloridos por Jorge Selarón - que é
quem dá o nome ao local - a
escadaria é tombada como patrimônio
da cidade. 

Onde fica? R. Joaquim Silva, S/N - Centro, Rio de
Janeiro - RJ, 20241-110 

Quanto custa? Gratuito 

Como chegar? Ao sair do Parque, mais dez minutos
andando você chega na escadaria Selarón. 
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Destino:

Arcos da Lapa

A Lapa é uma região conhecida pela
boemia, é muito agitada à noite e tem
muito entretenimento. Porém é um
local interessante para conhecer de
dia também, uma atração importante
são os arcos da Lapa, ali você pode
tirar muitas fotos com o Arco de fundo. 

Onde fica? Lapa, Rio de Janeiro - RJ, 20031-040 

Quanto custa? Gratuito 

Como chegar? Da escadaria até os arcos são 5 minutos
caminhando! é bem pertinho 
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Destino:

Biblioteca Nacional

A Biblioteca Nacional é um importante
símbolo da história e cultura da
cidade. Como o nome diz ela faz a
guarda de obras que representam a
memória da nação. Ela guarda obras
preciosíssimas e tem uma visita
guiada gratuita onde você pode
conhecer mais da história deste local
bicentenário. Além de tudo ela foi
recém reformada e sua fachada está
belíssima, ótima para fotos! 

Onde fica? Av. Rio Branco, 219 - Centro, Rio de
Janeiro - RJ, 20040-009 

Quanto custa? Visita guiada gratuita 

Como chegar? Está a 10 minutos à pé da escadaria,
fica na região chamada cinelândia 
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Destino:

Confeitaria Colombo

É um local histórico da cidade, tem
mais de 120 anos de existência e foi
um grande ponto de encontro de
artistas e intelectuais da região. A
arquitetura local é muito bonita, possui
vitrais franceses, grandes espelhos e
um amplo salão. Atualmente é
patrimônio cultural e artístico do Rio
de Janeiro e funciona a todo vapor. É
um belo local para tomar um café e
voltar no tempo. 

Onde fica? R. Gonçalves Dias, 32 - Centro, Rio de
Janeiro - RJ, 20050-030 

Quanto custa? Entrada gratuita 

Como chegar? Saindo da Biblioteca Nacional você
anda 5 minutos para chegar no destino 
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Destino:

Museu do Amanhã

Este é um museu recente, foi
inaugurado no ano de 2015. Ele fica
localizado na região do porto
maravilha e tem uma bela paisagem.
A sua instalação é uma construção
moderna, e que abriga exposições
relacionadas à terra, sustentabilidade,
ao amanhã e assuntos relacionados.
É uma visita valiosa ao espaço e seus
entornos, rendem belas fotos a vista
para a baía de guanabara. 

Onde fica? Praça Mauá, 1 - Centro, Rio de Janeiro -
RJ, 20081-240 

Quanto custa? Entrada gratuita às terças 

Como chegar? Saindo da Confeitaria Colombo você
anda 15 minutos para chegar no destino 
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DIA  
2
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Destino:

Cristo Redentor

Para subir até o monumento, você tem
duas opções: pode fazê-lo de trenzinho
ou das vans da paineiras. O trenzinho
custa bem caro, o valor chega a R$75,00
em alta temporada.  
Neste roteiro optamos subir pela
Paineiras, o ingresso custa R$28,00 você
pode comprar na hora ou pela
internet(http://www.paineirascorcovado.co
m.br/). O Cristo tem uma vista
maravilhosa, você pode subir e
contemplar a cidade lá de cima, e claro,
tirar uma foto com ele de braços abertos
para você. 

Onde fica? Estrada das Paineiras, S/N Santa Teresa –
Rio de Janeiro, RJ. CEP 22241-330 

Quanto custa? R$28,00 

Como chegar? saindo da região central do Rio você
pode pegar o 117 ou o 422 que te deixará na região do
Cosme Velho e pega um uber que custa em média 7
reais para subir ao centro de visitantes Paineiras 

16daparaviajar.com.br



Destino:

Parque Lage

Este local foi tombado pelo IPHAN
como patrimônio da cidade, tem um
lindo jardim em meio à mata atlântica
e fica aos pés do morro do corcovado.
Tem uma vista maravilhosa, o lugar é
lindo e tem um clima super romântico!
A entrada é gratuita e todo esse visual
rende lindas fotos. 

Onde fica? R. Jardim Botânico, 414 - Jardim Botânico,
Rio de Janeiro - RJ, 22461-000 

Quanto custa? Gratuito 

Como chegar? Você fará o trajeto de volta, um carro
particular para descer e chegando no Cosme Velho
você pega o ônibus 581 que te deixará no Parque Lage 
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Destino:

Jardim Botânico do Rio de Janeiro

Este é um instituto de pesquisas que
abriga uma flora diversas espécies de
plantas, tanto nativas da região como
vinda de fora. Além de tudo isto, ele
fora o Jardim real de Dom João VI,
que era cuidado pelo rei, por isto o
local também tem uma grande
relevância histórica. Já é de se
imaginar que é uma vista belíssima,
não é raro ver ensaios de modelos no
local, que aproveitam a paisagem de
fundo para suas fotografias. 

Onde fica? Rua Jardim Botânico, 1008 Jardim
Botânico - CEP 22470-180 

Quanto custa? R$15,00 

Como chegar? Saindo do Parque Lage você
caminhará à pé aproximadamente 30 minutos 
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Destino:

Ilha da Gigóia

Esse é um cantinho na cidade que
poucos conhecem, é uma ilha que fica
no bairro da Barra da Tijuca. É um Rio
de Janeiro dentro do Rio de Janeiro,
um local calmo e com um clima
excelente para beber e curtir os bares
da região. Para chegar na ilha você
pega uma condução de barco que fica
logo atrás do da estação de metrô
Jardim Oceânico. É uma pedida
diferente na cidade maravilhosa que
vale a pena conferir 

Onde fica? Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ,
22620-171 

Quanto custa? Gratuito 

Como chegar? Saindo do Jardim Botânico pegue o
ônibus 309, e deve descer na estação de metrô no
Jardim oceânico e pegar um barco atrás do metrô 

19daparaviajar.com.br



DIA  
3
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Destino:

Praia Vermelha

A praia vermelha fica localizada no
bairro da Urca, um bairro tradicional
da cidade. Localizado na zona sul do
Rio, ela abriga algumas das muitas
belezas que a cidade oferece. A praia
vermelha é um dos maiores cartões
postais, de fundo você tem o morro do
pão de açúcar onde fica o conhecido
bondinho do pão de açúcar. 

Onde fica? Praça General Tiburcio, - Urca Rio de
Janeiro - RJ  

Quanto custa? Gratuito 

Como chegar? Saindo da região central do Rio, você
pega o ônibus 107 
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Destino:

Mureta da Urca

É um ponto que não é tão conhecido
na cidade, mas reserva uma surpresa
encantadora. Ali na mureta, você tem
uma vista linda da cidade: você fica de
frente para a enseada de Botafogo,
vendo o Cristo, de longe a ponte Rio-
Niterói e a movimentação da cidade.
As tardes ensolaradas são belíssimas
ali, você pode também apreciar
petiscos e bebidas que os bares ali
próximo oferecem.  

Onde fica? Av. Portugal, S/N - Urca, Rio de Janeiro -
RJ, 22291-050 

Quanto custa? Gratuito 

Como chegar? Saindo da Praia Vermelha você vai
andar aproximadamente 10 minutos até a mureta 
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Destino:

Praia de Copacabana

Essa é a queridinha da cidade,
conhecida mundialmente a praia de
Copacabana atrai muitas pessoas
para conhecer o calçadão ondulado.
Nesta praia, você pode apreciar mais
um pouquinho da cidade e também
curtir a praia. Fique sempre atento aos
seus pertences e não esqueça do
protetor solar. 

Onde fica? Av. Atlântica, s/n - Copacabana, Rio de
Janeiro - RJ, 22050-012 

Quanto custa? Gratuito 

Como chegar? Saindo da mureta você deve pegar o
ônibus 582 
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Destino:

Forte de Copacabana

O forte fica no fim da praia de
copacabana, e lá também é
denominado como Museu Histórico do
Exército. É um local para apreciar e
tirar muitas fotos também. 

Onde fica? Praça Coronel Eugênio Franco, 1 Posto 6 -
Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, 22070-020 

Quanto custa? Gratuito 

Como chegar? Você vai caminhar pelo calçadão
aproximadamente 30 minutos 
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Destino:

Praia do Arpoador

Nessa praia é onde o pôr do sol é
apreciado, e os espectadores batem
palma para toda a beleza. Ela fica no
Bairro de Ipanema, é uma região para
você curtir essa praia maravilhosa,
pegar um sol e umas ondas. 

Onde fica? Rua Francisco Otaviano, - Ipanema Rio de
Janeiro - RJ 22080-040 

Quanto custa? Gratuito 

Como chegar? Saindo do Forte são aproximadamente
10minutinhos à pé e você chega 
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Destino:

Praia de Ipanema

Mais uma praia para você apreciar,
fica pertinho do Arpoador e lembrando
que as fotos dão uma vista linda com
o morro dois irmãos de fundo 

Onde fica? Avenida Vieira Souto, - Ipanema Rio de
Janeiro - RJ 22420-008 

Quanto custa? Gratuito 

Como chegar? Saindo do Arpoador são
aproximadamente 10minutinhos à pé e você chega 
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Destino:

Feira de São Cristóvão

É um cantinho no Rio que eu tenho
uma especial predileção. Você pode
visitar tanto de dia como de noite,
sempre tem muitas atrações ali. Lá é
o centro de tradições nordestinas, e
traz muito da cultura do nordeste do
Brasil: culinária, cultura e muitas
peculiaridades. Você pode ir à noite
para curtir um bom forró pé de serra, e
comer um baião de dois. 

Onde fica? Campo de São Cristóvão - São Cristóvão,
Rio de Janeiro - RJ, 20291-440 

Quanto custa? Gratuito em dias de semana  

Como chegar? Saindo da praia você deve pegar os
ônibus 415 e descer na central do Brasil, e lá pegar un
desses: 321,323 ou 325 
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Gastos totais

Dia 2
>>Cosme Velho R$3,95 

Cosme Velho>> Paineiras R$7,00 

Entrada Paineiras R$28,00 

Paineiras >> Cosme Velho R$7,00 

Cosme Velho >> Parque Lage R$3,95 

Entrada Jardim Botânico R$ 15,00 

Jardim Botânico >> Jardim Oceânico R$3,95 

Jardim Oceânico >> Ilha da Gigóia R$5,00 

Ilha da Gigóia >> Jardim Oceânico R$5,00 

 

R$78,85

Dia 3
>>Praia Vermelha R$3,95 

Mureta da Urca >> Praia de Copacabana 

R$3,95 

Praia de Ipanema >> Feira de São Cristóvão 

R$3,95

R$11,85

Dia 1
>>Quinta da boa vista R$3,95 

Quinta da boa vista >> Santa Teresa R$3,95

R$7,90
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Quer mais 
dicas para 

sua viagem? 
 

Acesse:


