
 
 

 

Brasilidade: Hotel Fasano Rio de Janeiro  
Fique 7 noites pague 5 

8 dias, 7 noites 
Rio de Janeiro – Rio de Janeiro, Brasil 

 

 
 
Projetado por Philippe Starck, um hotel com uma 
piscina de borda infinita que se debruça sobre a 
praia, tendo como cenário o Arpoador, o Morro 
dois irmãos e o Corcovado. Uma oferta para 
aproveitar ao máximo esse hotel incrível! 
 
A partir de 
R$ 4.524,00 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: 

• Fique 7 noites e pague apenas 5; 

• Up-grade mediante disponibilidade; 

• Endereço mais fascinante da orla de 
Ipanema; 

• Acesso exclusivo a piscina, bar da piscina e 
sauna;  

• Amenidade de boas-vindas e água mineral 
no apartamento na chegada;  

• Jornal no apartamento diariamente;  

• Serviço de Concierge e mordomia 
incluindo desfazer e fazer as malas.

 

  ROTEIRO 

1° dia - Fasano Rio de Janeiro 



 
 

Chegada por conta própria ao hotel e check-in.  

O hotel: 

O primeiro projeto de Philippe Starck no Brasil faz do Hotel Fasano Rio de Janeiro o endereço mais 
fascinante da orla de Ipanema. Entre os atrativos está a piscina de borda infinita que se debruça sobre a 
praia, tendo como cenário o Arpoador, o Morro dois irmãos e o Corcovado. O projeto reverencia o espírito 
da arquitetura e do design brasileiro dos anos 1950 e 1960 e homenageia a gloriosa época da Bossa Nova. 

Aproveite a noite para um jantar no famoso Al Mare.  

A célebre tradição gastronômica da família Fasano se faz presente no Fasano Al Mare, restaurante 
localizado no Lobby do Hotel Fasano Rio de Janeiro. Comandado pelo chef Nicola Fedeli cardápio explora 
os mais diversos aspectos da culinária mediterrânea, com foco especial em peixes e frutos do mar. No 
salão e no agradável terraço serve-se diariamente café-da-manhã, almoço e jantar. O restaurante oferece 
também um ambiente privativo, circundado por cortinas de linho branco, características do design de 
Philippe Starck, com uma mesa escandinava sob o maravilhoso lustre de Murano que acomoda até 14 
pessoas para almoços e jantares. 

 

2° dia - Fasano Rio de Janeiro 

Café da manhã no hotel. 

Dia livre para atividades pessoais. 

Aproveite a piscina exclusiva para hospedes localizada no 8º andar, a piscina de borda infinita se debruça 
sobre a praia, tendo como cenário o Arpoador, o Morro Dois Irmãos e o Corcovado. O Bar da piscina 
oferece um menu de pratos leves, coquetéis e sucos naturais durante todo o dia. 

 

3° dia - Fasano Rio de Janeiro 

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

O hotel proporciona uma tenda com serviço de praia para seus hóspedes, que inclui: espreguiçadeiras, 
guarda-sol e água. O Concierge também coordena o aluguel de pranchas e equipamentos de surfe, aluguel 
de bicicletas e outras atividades esportivas na praia. 

Não deixe de conhecer o Spa. Localizado no primeiro andar do Hotel Fasano Rio de Janeiro, o Spa oferece 
uma variedade de terapias relaxantes e tratamentos estéticos. O espaço, aberto ao público, é dedicado 
ao bem-estar e conta com um cardápio de tratamentos corporais, faciais e capilares, além de serviços de 
salão de beleza (não incluso nas diárias).  

 

4° dia - Fasano Rio de Janeiro 

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

 

5° dia - Fasano Rio de Janeiro 



 
 

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

 

6° dia - Fasano Rio de Janeiro 

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

 

7° dia - Fasano Rio de Janeiro 

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

 

8° dia - Fasano Rio de Janeiro 

Café da manhã no hotel e check-out. 

 

  INCLUI 

• 07 noites de hospedagem no Hotel Fasano Rio de Janeiro de café da manhã; 

• 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 
 

  
Luxo 
Baixa temporada 

Single* Duplo* 

BRL 9.047,00 BRL 4.524,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Rio de Janeiro - Fasano Rio de Janeiro (Superior Vista Interna)  

 
 
 

  
Luxo 
Alta temporada 

Single* Duplo* 

BRL 9.613,00 BRL 4.806,00 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

    

Rio de Janeiro - Fasano Rio de Janeiro (Superior Vista Interna)  
 

 



 
 

  
Luxo 
Baixa temporada 

Single* Duplo* 

BRL 10.847,00 BRL 5.424,00 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

    

Rio de Janeiro - Fasano Rio de Janeiro (Superior Vista Mar 1° andar)  

 

  
Luxo 
Alta temporada 

Single* Duplo* 

BRL 11.547,00 BRL 5.774,00 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

    

Rio de Janeiro - Fasano Rio de Janeiro (Superior Vista Mar 1° andar)  

 

 *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 23/12/2020 - Durante períodos de congressos internacionais e/ou nacionais, 
eventos, feriados e datas comemorativas, black-outs os valores estão sujeitos a alterações sem 
aviso prévio. Consulte-nos para caso de suplemento; 
Crianças: Crianças até 7 anos tem 1 cama extra ou 1 berço cortesia com café da manhã incluso, 
disponível a partir da categoria Superior Vista Mar 1º andar com cama king; 
Horário de check-in: 15h 
Horário de check-out: 12h 
Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Consulte-nos para maiores informações. 
Notas importantes: 
Adicionais: 5% de ISS + R$ 9,00 Taxa de Turismo;  
Baixa temporada: 17/07/2020-30/09/2020;  
Alta temporada: 01/08/2020-23/12/2020;  
Blackout: Natal e Ano Novo (24 de dezembro a 03 de janeiro); 



 
 

Apartamento twin disponível somente nas categorias Superior Vista Interna e Deluxe. 
Superior vista interna 30 m²: elegante acomodação com 30m² possui varanda, chão de tábua 
corrida, cadeiras de Sérgio Rodrigues e espelhos em forma de orelhas desenhados por Philippe 
Starck e inspirados em Dali, hoje conhecidos como “orelhas que veem”. As camas king-size têm 
lençois de algodão egípcio com 300 fios, travesseiros e duvet de pluma de ganso.  
Nos banheiros, em mármore, chuveiro de alta pressão e sandálias Ipanema rj by oskar metsavaht. 
Cama king-size (ou duas camas twin), varanda privativa. 
Superior vista mar 40 m²: Elegante acomodação com 40m² possui varanda, chão de tábua corrida, 
cadeiras de sérgio rodrigues e espelhos em forma de orelhas desenhados por Philippe Starck e 
inspirados em Dali, hoje conhecidos como “orelhas que vêem”. 
As camas king-size têm lençóis de algodão egípcio com 300 fios, travesseiros e duvet de pluma de 
ganso, e foram estrategicamente posicionadas para o horizonte, maximizando a vista para a orla e 
o mar. 
Nos banheiros, em mármore, chuveiro de alta pressão e sandálias Ipanema rj by oskar metsavaht. 
Nos quartos frente-mar, contam com vista para a praia de Ipanema. 
Opção de apartamentos conjugados ou adaptados para portadores de necessidades especiais. 

• Cama king-size (ou duas camas twin), Varanda com vista para o mar, Apartamento comunicante.  
CRIANÇAS E TERCEIRA PESSOA: 
Crianças até 7 anos: 1 cama extra ou 1 berço cortesia com café da manhã incluso, servido no 
restaurante. 
Disponível a partir da categoria Superior Vista Mar 1º andar com cama king. 
Crianças de 8 a 11 anos: 1 cama extra, ao custo de R$ 350 + 5% de ISS por dia, café da manhã 
opcional ao valor de R$ 63,00 + 15% de taxas. Disponível a partir da categoria Superior Vista Mar 
1º andar com cama king. 
Crianças acima de 12 anos e adultos: 1 cama extra, ao custo de R$ 350 + 5% de ISS por dia, café da 
manhã 
opcional ao valor de R$ 120,00 + 15% de taxas. Disponível a partir da categoria Superior Vista Mar 
1º andar com cama king. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

  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.   

 


