
 
 

 

Brasilidade: Belmond Copacabana Palace  
 Long Stay – 8 dias, 7 noites 

Rio de Janeiro – Rio de Janeiro, Brasil 

 

 
 
Uma obra-prima em estilo art-déco, um hotel que 
é uma joia valiosa na praia mais emblemática do 
mundo. Sempre movimentado, é o local ideal para 
se juntar à elite brasileira, saboreando um drink. 
Um refúgio atemporal no coração da nossa cidade 
maravilhosa! 
 
A partir de  
 
R$ 3.549,00 + taxas por pessoa em apartamento 
duplo 
 
Saiba mais 
Como bem definiu o escritor mineiro Fernando 
Sabino: “carioca, como se sabe, é um estado de 
espírito: o de alguém que, tendo nascido em 
qualquer parte do Brasil (ou do mundo) mora no 
Rio de Janeiro e enche de vida as ruas da cidade.”  
Recortada de montanhas, abraçada pelo Cristo 
Redentor no topo do Corcovado: não é à toa que é 
considerada uma das mais belas cidades do 

mundo. Seja tomando uma gelada na mureta da 
Urca, colecionando mais um pôr do sol, 
apreciando o cair da noite ou vendo o balançar dos 
barcos: de todas as maneiras o Rio de Janeiro 
transmite sensações únicas. 
 
Destaques: 

• 01 lata de brigadeiro do Copa -
Exclusividade para clientes Just Tur; 

• Bike tour com uma hora de SUP ou Aula de 
Beach Tênis; 

• Crédito de R$ 250 na Signature Boutique; 

• Desconto de 20% em alimentos e bebidas 
(não inclui bebidas alcoólicas); 

• Desconto de 30% em lavanderia; 

• Hospedagem em um verdadeiro oásis no 
meio da Praia de Copacabana; 

• Privacidade, serviço de qualidade e 
conforto em todos os ambientes. 

 

  ROTEIRO 

1° dia - Belmond Copacabana Palace 



 
 

Chegada ao hotel por conta própria e check-in.  

O hotel: 

Refúgio atemporal no coração da Cidade Maravilhosa. O Belmond Copacabana Palace é o verdadeiro oásis 
no meio da Praia de Copacabana. Aqui os hóspedes têm a privacidade que desejam, serviço de qualidade 
e conforto em todos os ambientes.  

Além disso, nossa equipe irá te proporcionar as melhores experiências dentro e fora do hotel. Venha viver 
a emoção de se hospedar no hotel mais emblemático do Rio de Janeiro!  

O hotel conta com um exclusivo polo gastronômico, e é o único na América Latina que possui dois 
restaurantes com Estrela Michelin, o Ristorante Hotel Cipriani e o MEE.  

Restaurante Hotel Cipriani  

Aberto em 1994, o Ristorante Hotel Cipriani foi batizado em homenagem ao hotel mais sofisticado de 
Veneza e no intuito de viajar pela culinária típica da Itália, o chef Aniello Cassese apresenta cardápio 
focado nos produtos italianos de verdade, produtos autênticos, servindo em suas criações autorais cheias 
de técnicas modernas e inovadoras. O Cipriani foi premiado com uma Estrela Michelin em 2019 e manteve 
a Estrela em 2020.  

Restaurante MEE 

De todos os melhores restaurantes do Rio, o MEE é sempre elogiado pelas críticas e é fácil entender o 
porquê.  
Ambiente exótico bem no coração do Belmond Copacabana Palace, o espaço acolhe todos os amantes da 
culinária pan-asiática. Renda-se ao que esta cozinha tem de melhor para oferecer e aprecie a nossa vasta 
carta de saquês importados. O chef Itamar Araújo comanda o restaurante e traz novos sabores ao menu 
MEEchelin. O MEE foi premiado com uma estrela Michelin e é o único pan-asiático a receber este 
prestigiado prêmio.  

Aproveite até 30 horas de estadia . Chegue ao hotel às 10h da manhã e fique até às 16h do dia seguinte. 
 
2° dia - Belmond Copacabana Palace 

Café da manhã no hotel.  

Dia livre para atividades pessoais.  

Relaxe ao sol, dê um mergulho e aproveite para socializar em uma das maiores e mais desejadas piscinas 
do Rio de Janeiro. Os funcionários estarão à disposição ao longo do dia para atender a todos os pedidos, 
trazendo desde toalhas limpas até bebidas refrescantes e pratos leves do menu da piscina.  
Aproveite o serviço de praia e desça até a famosa Praia de Copacabana, bem em frente ao hotel, e 
desfrute as comodidades oferecidas na areia da praia. O serviço exclusivo contempla espreguiçadeiras, 
guarda-sóis, bola, frescobol e água para todos os hóspedes do hotel.  

A equipe de praia também cuidará de seus pertences se você quiser mergulhar nas águas azuis.   
 
O Belmond tem um dos restaurantes cariocas mais vibrantes da cidade, o Pérgula que reflete o clima 



 
 

animado do Rio de Janeiro. Saboreie uma seleção de pratos frescos clássicos e outros inspirados no 
Mediterrâneo. A cozinha é o local perfeito para observar o Chef João Melo preparando cada prato 
espetacular. Aproveite os coquetéis deliciosos, enquanto um DJ embala as noites dos finais de semana 
com uma trilha sonora. 

3° dia Belmond Copacabana Palace 

Café da manhã no hotel.  

Dia livre para atividades pessoais.  

4° dia - Belmond Copacabana Palace 

Café da manhã no hotel.  

Dia livre para atividades pessoais.  

5° dia - Belmond Copacabana Palace 

Café da manhã no hotel.  Dia livre para atividades pessoais. 

6° dia - Belmond Copacabana Palace 

Café da manhã no hotel.  Dia livre para atividades pessoais. 

7° dia - Belmond Copacabana Palace 

Café da manhã no hotel.  Dia livre para atividades pessoais. 

8° dia - Belmond Copacabana Palace 

Café da manhã no hotel e check-out. 

 

   

INCLUI 

• 7 noites de hospedagem; 

• Café da manhã diário para duas pessoas; 

• Desconto de 30% em lavanderia; 

• Desconto de 20% em alimentos e bebidas (não inclui bebidas alcoólicas); 

• Bike tour com uma hora de SUP ou Aula de Beach Tenis; 

• Crédito de R$ 250 na Signature Boutique;  

• Kit personalizado Just Tur com 01 pareô Brasilidade. 
 
NÃO INCLUI 

• Traslados; 

• Antecipação no horário de chegada (early check-in); 

• Prorrogação no horário de saída (late check-out); 



 
 

• Passeios opcionais; 

• Bebidas durante as refeições incluídas e outras refeições não mencionadas; 

• Taxas de entrada e serviço de guia durante o tempo livre; 

• Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, gorjetas; 

• Aéreos não mencionados como inclusos; 

• Suplemento para os dias de festivais nacionais (se houver); 

• Gorjetas, maleteiros e despesas pessoais; 

• Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 

• Tudo o que não mencionado em “Pacote inclui”.  

 

VALORES E CONDIÇÕES 
 

  Belmond Experience 

Single* Duplo* 

BRL 7.086,00 BRL 3.549,00 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

    

Rio de Janeiro - BELMOND COPACABANA PALACE (Apartamento Luxo Vista Cidade)  

 
*Preços por pessoa. Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da 
confirmação da reserva. São, portanto, sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 
CONDIÇÕES:  
Validade: até 20/12/2021 - Durante períodos de congressos internacionais, alta temporada, 
eventos e datas comemorativas, os valores estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. 
Consulte-nos para caso de suplemento;  
Check-in: 14h  
Check-out: 12h  
Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Cancelamento sem ônus até 96h antes do check 
in. 

Notas importantes:  

Acrescentar 15,5% de taxas por noite sobre as diárias; 

Eventual saída antecipada ou cancelamento tardio será cobrado integralmente as primeiras 

7 diárias. 

Reservas deverão ser feitas com antecedência mínima de 72h. 

Não válido para reservas que passem entre 23/12/2020 a 02/01/2021 e 12/02/21 a 

22/02/2021.   

Crianças: até 02 anos berço cortesia. 
 

 



 
 

 
 
 

  FORMAS DE PAGAMENTO 

Para pagamento à vista:  
Após a confirmação, mediante depósito e envio de comprovante bancário  
A emissão somente será efetuada após a liquidação  
   
Para pagamentos com cartão:  
Entrada 25% + saldo em até 05 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX, ELO) * Não aceitamos 
outros cartões 

 

  INFORMAÇÕES 

Melhor época:  
A melhor época é entre os meses de março a maio, onde ainda faz calor mas as temperaturas são mais 
baixas do que no verão, contando também com mais dias de sol e os pontos turísticos menos 
movimentados. O verão acontece de novembro a fevereiro, onde as temperaturas podem subir aos 40°C 
e com maior chances de chuva mais intensas. No inverno (de julho a outubro) o tempo é imprevisível com 
alguns dias de sol e outros nublados. As temperaturas ficam entre 18° a 24°C e as chuvas mais leves do 
que no verão.  
Como chegar:  
Chegada pelo aeroporto de Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro - Internacional Tom Jobim (GIG) 
ou Aeroporto do Rio de Janeiro RJ Santos Dumont (SDU).  
O que levar:  
Roupas casuais para dia. Lembre-se você está na praia. Leve roupas leves e confortáveis, separe algumas 
para jantares informais e casacos leves.   
   

• Roupas de banho;   
• Óculos de sol;   
• Chapéu ou boné;   
• Protetor solar;   
• Par de chinelos;   
• Toalha;   
• Saídas de praia;  
• Bolsa de praia;   
• Medicamentos pessoais.   

  
Curiosidades:  
A MAIOR ESTRELA DO RIO DE JANEIRO SEMPRE EM GRANDE ESTILO  
O Belmond Copacabana Palace é o hotel mais icônico e glamouroso do Rio de Janeiro, tombado pelo 
Patrimônio Histórico Nacional em 1989.   
No Hall da Fama localizado no segundo piso do hotel, hóspedes e clientes podem conferir fotografias 
assinadas de hóspedes ilustres como: Santos Dumont, Gene Kelly, Orson Welles, Nelson Rockfeller, Júlio 
Prestes, Kirk Douglas e Arturo Toscanini.  Já no Livro de Ouro, existente desde 1923 e mantido no cofre 



 
 

do hotel é possível ler dedicatórias célebres de nomes como Santos Dumont, Nelson Mandela e Princesa 
Diana.  
COMBINE SUA ESTADA COM:  
Belmond Copacabana Palace está a 35 minutos de distância do Aeroporto Internacional Antonio Carlos  
Jobim (GIG) e a 10 minutos do Aeroporto para vôos domésticos Santos Dumont (SDU). Estamos 
localizados na Zona Sul do Rio de Janeiro, a área mais nobre da cidade, próxima das principais atrações 
turísticas, e orgulhosamente em frente à famosa Praia de Copacabana. Um refúgio no Belmond Hotel das 
Cataratas, o único hotel localizado dentro do Parque Nacional do Iguaçu, e com menos de 2 horas de 
distância (de avião) do Rio de Janeiro. Oferecemos uma oferta especial do pacote da Grand Tour, com 
excelentes benefícios, com mínimo de 5 noites de estada, combinando ambos os hotéis, durante o 
período de 30 dias.  

 


