
 

Brasilidade – Fairmont Rio Dream Experience 

3 dias / 2 noites 

 

 
 

 
Desfrute o melhor do Fairmont Rio, reserve duas 
noites na oferta Dream Experience e garanta: 
café da manhã, almoço e jantar (a escolha do 
Chef). Um momento para ser lembrado a vida 
toda precisa de cuidado em todos os detalhes. 
Com uma das vistas mais conhecidas e 
deslumbrantes do Rio de Janeiro com serviço 
personalizado, no Fairmont Rio de Janeiro 
Copacabana o seu dia se torna ainda mais 
especial. 
 
 
A partir de 
R$ 2.269,00 por pessoa emapartamento duplo 
 
 

Destaques: 

 

 Espumante de boas-vindas -
 Exclusividade Brasilidade; 

 Uma “doce acolhida” – Exclusividade 
Brasilidade; 

 A vista mais espetacular da Cidade 
Maravilhosa; 

 Massagem Relaxante no Willow Stream 
Spa (60 min); 

 Aula de Cocktail; 

 Degustação de Café; 

 Beach Tennis; 

 Canoa Havaiana.

 
 
 
 
 

 

 



  DAY BY DAY 

1° dia – Fairmont Rio 

Chegada por conta própria e check-in. 

 

O hotel 

No Fairmont Rio de Janeiro Copacabana você viverá uma experiência única e incomparável 

durante sua hospedagem em Copacabana, seja a passeio ou a trabalho. Aproveite os serviços 

de spa, sauna, massagem e salão de beleza do SPA Willow Stream e a piscina com borda 

infinita para revitalizar as energias. O hotel de luxo conta também com café, bar com mixologia 

e um delicioso restaurante especializado em frutos do mar, além de salas para reuniões e 

eventos e uma bela vista panorâmica do Rio de Janeiro. 

 

O hotel 5 estrelas está situado na Avenida Atlântica, próximo às praias de Copacabana e 

Ipanema, além do Recanto do Museu e do Forte de Copacabana, que estão a 8 minutos a pé 

do hotel. Conheça os sabores dos deliciosos restaurantes e bares de Copacabana enquanto 

aprecia cada momento da viagem em um dos bairros mais famosos da zona sul do Rio de 

Janeiro, conhecido por suas ruas boêmias e poéticas, que até hoje servem de inspiração para 

os mais diversos artistas criarem suas músicas, livros e poesias. 

 

Na hora de decidir o que fazer no Rio de Janeiro, lembre-se de incluir no roteiro o Museu do 

Amanhã, a lagoa Rodrigo de Freitas e o Museu de Arte Moderna. Usufrua de toda a riqueza e 

graciosidade da região e eternize a cidade maravilhosa dentro de você! 

 

Acomodações  

Para ter dias incríveis é preciso ter ótimas noites de sono. Por isso, o luxuoso hotel possui 375 

quartos, que farão você descansar plenamente para aproveitar ao máximo o passeio pela 

capital. Os quartos 5 estrelas contam com estrutura hipoalergênica e vista para o mar do Rio de 

Janeiro ou para a cidade, além de opções acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida e 

quartos conjugados, por meio da solicitação na hora da reserva. 

 

Projetados pela arquiteta Patrícia Anastassiadis, com inspiração na Copacabana dos anos 50, 

as acomodações são pura Bossa Nova. Perfeitos para você aproveitar o Rio de Janeiro ao 

máximo e voltar para casa muito mais relaxado. 

 

Programação 

Com um palco eclético e atrações que vão do Jazz ao Samba, a programação do Fairmont traz 

um repertório cheio de sucessos nacionais e internacionais para você curtir à beira da Infinity 

Pool. Tudo com o máximo de conforto e segurança, conforme todos os protocolos locais e 

internacionais.  



 

De terça a sábado, das 20h às 22h, e domingo, das 14h às 17h. Toda semana, você pode 

assistir aos shows enquanto aproveita os drinks e pratos deliciosos do menu! 

 

Fim de Semana 

 

 Aula de Cocktail; 

 Degustação de Café; 

 Beach Tennis; 

 Stand Up Paddle; 

 Canoa Havaiana; 

 Tour Arte & Design; 

 Yoga. 

 

2° dia – Fairmont Rio 

Café da manhã no hotel e dia livre para atividades pessoais. 

 

Gastronomia 

O Fairmont, assim como o próprio Rio de Janeiro, aposta na culinária, na música e diversão 

para cativar seus hóspedes. Para a parte da culinária, o hotel conta com um restaurante 

principal (Marine Restô), um bar criativo (Spirit Copa Bar) e um charmoso café (Coa & Co)! Em 

cada um, aprecie as experiências gastronômicas oferecidas. 

 

Marine Restô: Saboreie o melhor da culinária brasileira com as diversas opções de carnes e 

frutos do mar grelhados no Josper Grill. Aqui no Marine Restô, você também aproveita um 

delicioso café da manhã americano enquanto desfruta de uma vista exuberante do Rio. A 

sofisticação do Marine Restô está em sua simplicidade, casualidade e no frescor de seus 

pratos. Com um conceito de brasserie, mas tendo a grelha e a brasa como protagonistas, 

oferece deliciosas opções de seafood grill, saladas e pratos para serem compartilhados. 

 

Horário de funcionamento: 

 

Café da manhã: 

06:00am – 10:30am (Seg à Sex) 

06:00am – 11:00am (Finais de semana) 

 

Almoço: 

12:30pm – 03:30pm (Seg à Sex) 

12:30pm – 04:00pm (Finais de semana) 



 

Jantar: 

7:00pm – 11:00pm 

 

Spirit Copa Bar: Comemore cada minuto de sua viagem com os drinks clássicos do bar. Seja 

dentro do hotel ou na piscina, o Spirit Copa Bar também é o lugar perfeito para conhecer a 

mixologia do Fairmont e experimentar os sabores extraordinários que criaram para os drinks. 

Em suma, o Spirit Copa é um refinado bar para quem busca uma experiência de alta 

coquetelaria. No menu, drinks clássicos revisitados e as melhores caipirinhas da cidade, para 

serem acompanhados por pequenas porções de crudos, tiraditos, tapas e pinchos, a qualquer 

momento do dia. 

 

Horário de funcionamento: 

Domingo a quinta 11h às 23h 

Sexta e sábado 11h às 0h 

 

Café Coa&Co: Localizado no lounge do Fairmont Rio, o Coa & Co é um charmoso espaço para 

os amantes de um verdadeiro café brasileiro. Em um ambiente com muito design e um cardápio 

com comidas leves, é uma ótima opção para café da manhã, almoço e um lanche no fim da 

tarde. Do expresso ao premium Jacu, coado em hario ou prensa francesa, ou mesmo em 

versão alcoólica como no “Coffee Negroni”, todos os cafés servidos no hotel são orgânicos e 

biodinâmicos. O café aparece inclusive entre a enorme variedade de sabores dos sorvetes 

artesanais feitos na casa e disponíveis no Coa & Co. O espaço oferece, ainda, variedade de 

chás e infusões, sucos de frutas naturais e smoothies, pães, croissants e viennoiseries, além de 

seleção de doces assinados por Letícia Cruz, chef pâtissière do Fairmont Rio é responsável por 

todas as sobremesas servidas no hotel.  

 

Além da aclamada gastronomia do hotel, as experiências e diversão fazem parte do cotidiano 

do Fairmont, e você é capaz de realizar algo diferente em quase cada canto explorável do 

lugar. Na piscina, é possível reservar uma tarde relaxante para você e acompanhantes, com 

comidas e bebidas leves, e até uma massagem nas mãos e pés. Na beira da psicina, é possível 

se reunir em grupo em um espaço exclusivo, para apreciar a privilegiada vista, e desfrutar de 

um luau carioca, com um menu especial de churrasco de frutos do mar.  

 

No Spirit Copa Bar, se surpreenda com variedades e tipos de cachaça na degustação 

providenciada, além de preparar a tradicional Caipirinha! A Cachaça Experience traz o 

elemento divertido do aspecto carioca do hotel, e para complementar tal atividade, faça o Drinks 

Workshop, para aprender as histórias e inspirações da carta de drinks criativas do bar! 

 



Para uma outra degustação diferente, confira a Brazil Coffee & Ice Cream Experience, no Coa 

& Co; explore e aprecie a degustação de cafés orgânicos e de sorvetes artesanais produzidos 

na casa. Tenha uma tarde deliciosa e conheça sobre os diversos métodos de extração dos 

cafés Camocim, Jacu Bird e Moka, produzidos em fazendas orgânicas do Espírito Santo. Por 

fim, se refresque com sorvetes artesanais produzidos diariamente na cozinha. 

 

3° dia – Fairmont Rio 

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

Quando em horário oportuno, traslado por conta própria ao aeroporto. 

 

 

  INCLUI 

 Espumante de boas-vindas - Exclusividade Brasilidade; 

 Uma “doce acolhida” – Exclusividade Brasilidade; 

 02 noites de hospedagem com café da manhã, almoço e jantar; 

 02 vinhos Fairmont; 

 Massagem Relaxante no Willow Stream Spa (60 min) - marcar com48h de antecedência. 
 
Tarifa não inclui: 

 

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

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

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

 Refeições não mencionadas como inclusas; 

 Aéreos; 

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

 Tudo o que não mencionado em “Pacote inclui”. 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES 
 

  
 



Fairmont 
Room Vista 

Cidade 

Deluxe Room 
Vista Cidade 

Deluxe Room 
Vista Mar 

Suite Junior 
Vista Mar 

One Bedroom 
Suite Vista Mar 

R$ 2.269,00 R$ 2.379,00 R$ 2.715,00 R$ 2.939,00 R$ 3.165,00 

*Preços por 
pessoa em 

acomodação 
dupla 

*Preços por 
pessoa em 

acomodação 
dupla 

*Preços por 
pessoa em 

acomodação 
dupla 

*Preços por 
pessoa em 

acomodação 
dupla 

*Preços por 
pessoa em 

acomodação 
dupla 

 

Período de estadia: 01/05/22 a 27/12/22 

Obs.: Tarifas não são válidas para feriados prolongados e Réveillon. 
 

   

CONDIÇÕES: 

 

 Taxas correspondem a 5% de ISS, R$ 9,00 de taxa de turismo, por dia e por pessoa; 

 Cancelamento até 5 dias antes da data do check-in. O não cancelamento no prazo 

especificado e/ou o não comparecimento do hóspede implicará na cobrança de uma diária 

referente ao não comparecimento; 

 O horário de check-in é às 15h e de check-out às 12h; 

 As tarifas e categorias estarão sujeitas a disponibilidade no momento da solicitação da 

reserva. 

 
 

 

  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 
  
Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação de reservas. 
São, portanto, sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 

 


