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Se & gJøRe
Rio er en by hvis rykte kommer den i forkjøpet. 
Spør noen om å forestille seg Bern eller ottawa, 
og sannsynligheten er stor for at det blir taust. 
Si “Rio”, og de mentale bildene eksploderer:  
De glitrende karnevalskostymene. Kristus- 
statuen. Teppet av gatelys nedenfor fjellhøyden 
pão de Açúcar. hissige sambarytmer og ende-
løse strender med irriterende vakre damer  
i minimale bikinier. 

To gondoler tar deg 396 
meter over Rio og Guana-
bara-bukten, der du også 
har god utsikt til byens 
mest kjente landemerke, 
Kristusstatuen på fjelltop-
pen Corcovado. Prøv å 
unngå tidspunktene 10-11 
og 14-15, når de fleste 

Informasjon: Praça General 
Tibúrcio 
Tlf. +55 21 2546 8400 
Pris: 30 real 

KARnevAleT
Selv om karneval arran-
geres i andre brasilian-
ske byer og katolske land, 

turistbussene ankom-
mer. Eller enda bedre, gjør 
narr av folk som strekker 
armene ut for å etterligne 
statuen foran kamera. 
�Turistas chatos� betyr 
�irriterende turister�, om 
det er en frase du skulle få 
bruk for.  

Når du forlater flyplas-
sen og kjører inn mot Ipa-
nema eller Copacabana, vil 
du oppleve den sterke kon-
trasten mellom enestående 
vakkert landskap og rå fat-
tigdom. I denne myldrende 
metropolen bor de svært 
velstående og de ekstremt 
fattige tettere på hveran-
dre enn i de fleste andre 
storbyer. Men idet du når 
den solfylte hovedgaten 
Avenida Atlântica – omgitt 
på den ene siden av hvit 
strand og asurblått hav, på 
den andre siden av hoteller 
og leilighetskomplekser – 
vil du være i hjertet av Ciu-
dade Maravilhosa, den vid-
underlige byen, der Rios 10 

millioner cariocas (navnet 
på byens innbyggere) bor 
og lever livet til det ytterste. 

Rio de Janeiro anser seg 
selv for å være Sør-Ame-
rikas kulturelle sentrum. 
Bakenfor strendene og 
det intense nattelivet vil du 
finne en rekke spennende 
museer og gallerier med 
samtidskunst. Du vil også 
finne fantastiske shopping-
muligheter, særlig smykker, 
hoteller i alle prisklasser 
og et stort og variert antall 
restauranter.  

pão De AcúcAR 
Utsikten fra Pão de Açúcar 
– Sukkertoppen – er intet 
mindre enn enestående. 

er Rios karneval kongen 
av dem alle. Det var her 
det hele startet, med de 
første sambaskolene alle-
rede på 1800-tallet. Ved 
hvert karneval (i februar 
eller tidlig mars avhengig 
av når påsken faller) stop-
per hele landet opp for å 
følge med på paradeoppto-
get i Rio de Janeiro. I disse 
fire dagene, fra lørdag til 
tirsdag, handler det om 
samba, øl og sprudlende 
sensualitet. Rundt en halv 
million turister besøker Rio 
på denne tiden, så bestill 
hotellrom i god tid.
www.rio-carnival.net

cATeDRAl MeTRo-
polITAnA
Denne enorme kjeglefor-
mede katedralen ble inn-
viet i 1976 etter 12 års 
konstruksjon. I tillegg til 
skulpturer, veggmalerier 
og andre kunstverk er fire 
fargerike glassmalerier 
som strekker seg 60 meter 
opp i taket. Katedralen kan 
romme opp mot 20.000 
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mennesker. Åpent fra 07 til 
17.30.
Adresse: Av República do 
Chile 245  
Tlf. +55 21 2240 2669 
www.catedral.com.br

MuSeu De ARTe 
MoDeRnA
Etter en fryktelig brann i 
1978 som ødela 90 prosent 
av samlingen, er museet 
for moderne kunst ende-
lig tilbake på fote og huser 
nå 11.000 permanente 
verker, inkludert brasilian-
ske kunstnere som Bruno 
Giorgi, Di Cavalcanti and 

strendene først og fremst 
et sted for å sole seg og 
treffe venner. Byens 90 km 
med strender begynner 
med Flamengo i Guana-
bara-bukten, men de beste 
strendene ligger i Zona Sul. 
Copacabana og Ipanema 
er de mest kjente, og her 
kan du surfe, spille volley-
ball, kjøpe fersk ananas 
direkte ved solsengen eller 
få en massasje.  

TIJucA-RegnSKo-
gen
På bare et kvarter kan du 
komme deg fra Copaca-
banas steinjungel til den 
tropiske jungelen i nasjo-
nalparken Tijuca. Skogen 
er en deilig kontrast til det 
hektiske bylivet, med sine 
mosekledde trær, bekker, 
fosser og fjellterreng. 
Skogen er hjem for et vari-
ert fugle- og dyreliv, som 
iguaner og aper. En rekke 
turselskaper arrangerer 
dagsturer til området, og 

det er lett å ta seg fram i 
det velmerkede løypesys-
temet.  

BeSøK en fAvelA
Nesten en tredel av Rios 
innbyggere bor i de nær 
750 slumfavelaene på 
åskantene rundt Rio. 
Volden og rusmisbruket i 
favelaene, udødeliggjort i 
filmer som ”City of God”, 
gjør dem til et farlig sted å 

 på BARe eT KvAR-
TeR KAn Du KoMMe 
Deg fRA copAcA-
BAnAS STeInJun-
gel TIl Den TRo-
pISKe Jungelen I 
nASJonAlpARKen 
TIJucA. SKogen eR 
en DeIlIg KonTRAST 
TIl DeT heKTISKe 
BylIveT, MeD SIne 
MoSeKleDDe TRæR, 
BeKKeR, foSSeR og 
fJellTeRReng. 

Maria Martins. Åpent tirs-
dag til fredag 12-18, lørdag 
og søndag 12-19.
Pris: 5 real
Adresse: Av Infante Dom 
Henrique 85  
Tlf. +55 21 2240 4944  
www.mamrio.org.br

STRAnDlIv
Rios praias, strender, er 
byens nervesenter, tre-
ningsstudio, samlingspunkt 
og kjærlighetsrede. Selv 
om de fleste cariocas inni-
mellom dypper seg i vannet 
for å kjøle seg ned, er 

besøke på egen hånd. Men 
turselskaper arrangerer 
engelskspråklige dagsturer, 
som varmt kan anbefales 
for alle som er interessert i 
Rio bakenfor strendene.  
Tlf. +55 21 3322 2727 
www.favelatour.com.br
www.bealocal.com

Destinasjon: rio De janeiro
 Se & gJøRe  Mat & DRIKKe  KafeeR  BaReR & nattelIv  SHOPPIng  BOalteRnatIveR  gReIt å vIte



cASA DA feIJoADA
Populært sted for tilhen-
gere av nasjonalretten 
feijoada. Velg mellom ni 
typer kjøtt til gryteretten, 
men hvis dette er første 
smak, vil kelneren gi deg 
en “trygg” versjon med 
pølse, biff og svinekjøtt – 
uten føtter og ører.   
Adresse: Rua Prudente de 
Morais 10 
Tlf. +55 21 2247 2776
www.cozinhatipica.com.br

SIRI Mole
Nydelig tilberedt sjømat fra 
nordøst-Brasil spiser du 
på Siri Mole. Blant spesia-
litetene er eksotiske retter 

som acarajé, en blanding 
av stekte hvite bønner og 
reker, og moqueca de siri, 
stuet krabbe i kokosmelk.  
Adresse: Rua Francisco 
Otaviano 50 
Tlf. +55 21 2267 0894
www.sirimole.com.br

AzuMI
Mange hevder Azumi er det 
beste japanske kjøkkenet 
i byen. Denne lille, avslap-
pede restauranten byr på 
ypperlig sushi og sashimi, 
men tempurarettene og sup-
pene er også verdt å prøve.  
Adresse: Rua Ministro Viv-
eiros de Castro 127  
Tlf. +55 21 2541 4294  

yoRuBá
Utsøkt restaurant med 
afro-brasiliansk mat i topp-
klasse, fra den stemnings-
fulle dekoren til den plett-
frie servicen. Prøv afro-
menyen, et utvalg vestaf-
rikanske retter, eller piripiri 
– en kryddersterk risrett 
med ingefær, kokosmelk og 
reker. 
Adresse: Rua Arnaldo 
Quintela 94  
Tlf. +55 21 2541 9387 

geRo
Italiensk restaurant i topp-
klasse med hjemmelaget 
pasta og risotto, samt et 

godt utvalg vegetarretter.
Adresse: Rua Anibal de 
Mendonca 157 
Tlf. +55 21 2239 8158

guIMAS
Denne koselige utendørs-
restauranten har vært en 
lokal favoritt i over 20 år. 
Ørret med purre eller hon-
ningstekt and med pæreris 
kan nytes med en iskald 
caipivodca (caipirinha laget 
med vodka). 
Adresse: Rua José 
Roberto Macedo Soares 5  
Tlf. +55 21 2259 7996 

MAT & DRIKKe
ReSTAuRAnTeR
Rio har et stort og godt utvalg restauranter der 
de fleste kjøkkentradisjoner er representert, fra 
tradisjonell brasiliansk til fransk og japansk. å 
spise middag ute er generelt ikke rørende billig, 
men det er flust av rimelige lunsjsteder, galetos, 
hvor du kan innta en rask snack ved baren, eller 
lanchonetes, kafeer som for en rimelig penge 
serverer et tradisjonelt måltid kjøtt, bønner og 
ris. los cariocas spiser sent, og restaurantene 
fylles ikke opp før i nitiden.  
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cASA DA feIJoADA
Populært sted for tilhen-
gere av nasjonalretten 
feijoada. Velg mellom ni 
typer kjøtt til gryteretten, 
men hvis dette er første 
smak, vil kelneren gi deg 
en “trygg” versjon med 
pølse, biff og svinekjøtt – 
uten føtter og ører.   
Adresse: Rua Prudente de 
Morais 10 
Tlf. +55 21 2247 2776
www.cozinhatipica.com.br

SIRI Mole
Nydelig tilberedt sjømat fra 
nordøst-Brasil spiser du 
på Siri Mole. Blant spesia-
litetene er eksotiske retter 

som acarajé, en blanding 
av stekte hvite bønner og 
reker, og moqueca de siri, 
stuet krabbe i kokosmelk.  
Adresse: Rua Francisco 
Otaviano 50 
Tlf. +55 21 2267 0894
www.sirimole.com.br

AzuMI
Mange hevder Azumi er det 
beste japanske kjøkkenet 
i byen. Denne lille, avslap-
pede restauranten byr på 
ypperlig sushi og sashimi, 
men tempurarettene og sup-
pene er også verdt å prøve.  
Adresse: Rua Ministro Viv-
eiros de Castro 127  
Tlf. +55 21 2541 4294  

yoRuBá
Utsøkt restaurant med 
afro-brasiliansk mat i topp-
klasse, fra den stemnings-
fulle dekoren til den plett-
frie servicen. Prøv afro-
menyen, et utvalg vestaf-
rikanske retter, eller piripiri 
– en kryddersterk risrett 
med ingefær, kokosmelk og 
reker. 
Adresse: Rua Arnaldo 
Quintela 94  
Tlf. +55 21 2541 9387 

geRo
Italiensk restaurant i topp-
klasse med hjemmelaget 
pasta og risotto, samt et 

godt utvalg vegetarretter.
Adresse: Rua Anibal de 
Mendonca 157 
Tlf. +55 21 2239 8158

guIMAS
Denne koselige utendørs-
restauranten har vært en 
lokal favoritt i over 20 år. 
Ørret med purre eller hon-
ningstekt and med pæreris 
kan nytes med en iskald 
caipivodca (caipirinha laget 
med vodka). 
Adresse: Rua José 
Roberto Macedo Soares 5  
Tlf. +55 21 2259 7996 

MAT & DRIKKe
ReSTAuRAnTeR
Rio har et stort og godt utvalg restauranter der 
de fleste kjøkkentradisjoner er representert, fra 
tradisjonell brasiliansk til fransk og japansk. å 
spise middag ute er generelt ikke rørende billig, 
men det er flust av rimelige lunsjsteder, galetos, 
hvor du kan innta en rask snack ved baren, eller 
lanchonetes, kafeer som for en rimelig penge 
serverer et tradisjonelt måltid kjøtt, bønner og 
ris. los cariocas spiser sent, og restaurantene 
fylles ikke opp før i nitiden.  
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BAReR & nATTelIv

Rios natteliv er like vanskelig å motstå som 
strendene. Byen har et pulserende musikk- 
og kunstmiljø, fra klassisk musikk og opera til 
smalfilm, avslappet jazz, fortausbarer og svette 
sambaklubber. få med deg et av de hundre-
vis av ukentlige funk-showene, der dj-er og 
dansere byr på en forrykende, urban musi-
kalsk opplevelse. favela-funk, også kalt ”funk 
carioca” eller ”baile funk”, er Rio-ungdom-
mens foretrukne musikk. Dette er Rios svar på 
hiphop, med samba og innslag av elektronika, 
afrikanske rytmer og soul. 

gARoTA De IpAneMA
Baren der komponisten og 
bossanova-pioneren Anto-
nio Carlos «Tom» Jobin og 
poeten Vinicius de Moraes 
i 1962 satt og tittet på en 
18 år gammel jente som 
gikk forbi hver dag på vei 
til stranden. Det resulterte 
i den verdensberømte 
sangen «The Girl From 
Ipanema». 
Adresse: Rua Vinicius de 
Moraes 49, Ipanema

BoMBAR 
Dette er en lokal favoritt 
blant Rios trendsettere. 
Her finner du en rekke for-
skjellige klubbkonsepter, 
inkludert elektronika, funk 
og beat. 
Adresse: Avenida General 
San Martin 1011, Leblon

help 
Help er en kjempestor natt-
klubb som særlig er popu-
lær blant byens single.  
Adresse: Avenida Atlântica 
3432, Copacabana, 

BIp BIp
I årevis har Bip Bip vært 
en undergrunnsfavoritt og 
det rette stedet å oppleve 

KAfeeR
I Rio de Janeiro gir hvert gatehjørne en mulighet for 
forfriskning, med sine mange juicebarer, fortausbarer 
og botequins – dels kafé, dels lunsjsted og dels bistro. 
prøv en salgadinho, en salt fiskesnacks, eller en cafe-
zinho, den lille kaffekoppen brasilianerne elsker.

Adresse: Rua Gonçalves 
Dias 32
www.confeitariacolombo.
com.br

lARgo DAS leTRAS
Denne lille kaféen ligger 
i en stor herregård som 
også huser en bokhandel 
og et dansestudio. 
Adresse: Rua Almirante 
Alexandrino 501
www.largodasletras.com.br

cAfé gAúcho 
Klassisk botequin i sentrum 
av Rio med retro-interiør, 
travel summing fra gatelivet 
og god kaffe. 
Adresse: Rua São José 86

confeITARIA 
coloMBo 
Kanskje det flotteste 
eksempelet på byens 
sofistikerte kafékultur, på 
høyde med Paris og Wien. 

en roda de samba. Lokalet 
er ikke mye å snakke om, 
men utover kvelden kan du 
oppleve spontane jam ses-
sions der musikken og dan-
sende flyter ut på fortauet.  
Adresse: Rua Almirante 
Gonçalves 50
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ShoppIng
Shopping i Rio spenner fra eksklusive designer-
butikker og luftventilerte kjøpesentre til pruting 
med gateselgere på et av byens håndverks-
markeder. Du kan gjøre gode kjøp av lærvarer, 
smykker, kaffe, kunst, bossa nova-musikk og 
luftige sommerklær i naturmaterialer. 

rio Sul er kjøpesenteret 
som har det meste. Barra 
Shopping er det største 
kjøpesenteret i byen, og 
muligens det største i Latin-
Amerika.

Ipanema er Rios mest 
fasjonable shoppingom-
råde med luksuriøse forret-
ninger, de fleste langs Rua 
Visconde de Pirajá. Copa-
cabana har suvenirbutikker, 

BoAlTeRnATIveR

Adresse: Rua Maria Qui-
téria 27 
Tlf.: +55 21 2523 6092 eller 
21 2274 6995 
www.ipanemainn.com.br

cASA áuReA
Dette sjarmerende gjes-
tehuset i et toetasjers hus 
i bydelen Santa Teresas 
er enkle og rimelige. I den 
store hagen har du tilgang 
på utendørs kjøkken, hen-
gekøyer og sofaer for de 
ekstra late dagene. 
Pris: Dobbeltrom fra 45 
USD
Adresse: Rua Áurea 80
Tlf.: +55 21 2242 5830
www.casaaurea.com.br

copAcABAnA 
pAlAce
Byens mest berømte hotell 
gir deg luksusfølelse fra 
ende til annen. Store, luf-
tige rom med antikkmøbler, 
lounger og restauranter i 
toppklasse. 
Pris: Dobbeltrom fra 425 
USD
Adresse: Av Atlântica 1702 
Tlf. +55 21 2548 7070
www.copacabanapalace.
com.br

IpAneMA Inn
Rimelig alternativ med 
enkle, hyggelige rom i et 
utmerket område.  
Pris: Dobbeltrom fra R125 

bokhandlere og en rekke 
gode kjedebutikker langs 
Avenida Nossa Senhora de 
Copacabana og tilliggende 
gater. Kvalitetssmykker kan 
du handle på Avenida Atlân-
tica. 

Hippie-markedet feira  
de Arte de Ipanema på 
Praça General Osório er 
ikke så hippieaktig lenger, 
men mer et marked for bra-
siliansk håndverk av svært 

høy klasse. Her finner du et 
stort utvalg klær, smykker, 
skinnvarer og møbler. På 
Copacabana finner du også 
et kveldsmarked med hånd-
verksvarer.

 Du KAn gJøRe 
goDe KJøp Av 
læRvAReR, SMyK-
KeR, KAffe, KunST, 
BoSSA novA-
MuSIKK og luf-
TIge SoMMeRKlæR I 
nATuRMATeRIAleR.

Destinasjon: rio De janeiro
 Se & gJøRe  Mat & DRIKKe  KafeeR  BaReR & nattelIv  SHOPPIng  BOalteRnatIveR  gReIt å vIte



flyplASSen
Alle internasjonale avgan-
ger og de fleste innen-
landsavgangene finner 

sted ved Aeroporto Inter-
nacional Antônio Carlos 
Jobim, også kjent som 
Galeão. Flyplassen ligger 
rundt 45 minutter nordvest 
for strandområdene og 
de fleste av byens hotel-

ler. Den internasjonale 
avgangsskatten fra Brasil 
er ca 40 USD. Den kan 
være inkludert i billetten 
din, men hvis ikke, må du 
betale den kontant når du 
forlater landet.

loKAlTRAfIKK
Rio har et utmerket t-bane-
system som tar deg nesten 
hele veien til Copacabana 
(dog ikke hele veien til Ipa-
nema). Det er billig å reise 
med, lettere å komme seg 
fram med enn det mer 
kompliserte bussystemet, 
og har god aircondition 
hele året rundt.  
Fra sentralstasjonen 
Estação Dom Pedro II 
Central do Brasil kan du 
komme deg videre med tog 
til andre deler av landet, 
inkludert nattog til São 
Paulo. 

TAxI
Det er lett å komme seg 
rundt i byen med drosje, 
og normalt koster en dro-
sjetur rundt 15 real. De 
største taxiselskapene er 

Central de Taxi (tlf. +55 21 
5932598) Ouro Taxi (+55 
21 5688618) og Yellow Taxi 
(Tlf. +55 21 2570684). 

poST
Agência Central på Av. 
Presidente Vargas 3077. 
Åpent 08-18, lørdag 08-12.

ApoTeK
Drogaria Pacheco på Ave-
nida Nossa Senhora de 
Copacabana 534, Copa-
cabana. Tlf. +55 21 2548 
1525.

TAnnlege
Dr. Jose Jorge ved Odonto 
Consulte snakker engelsk. 
Rua do Rosario 151. Tlf. 
2509-7710

Telefon
Landsnummeret til Brasil 
er +55.

nøDnuMMeR
Politi: 190
Ambulanse: 192
Brann: 193

fAKTA

InnByggeRTAll
8 millioner 

vAluTA 
Real. 1 real = 100 
centavos

åpnIngSTIDeR 
Banker har åpent fra 
10.00 til 16.30 (man-
dag-fredag). Butikker 
har vanligvis åpent 
mellom 09.00 og 19.00 
på hverdager, 09–14 
på lørdager, og stengt 
på søndager. Små 
butikker har ofte stengt 
ved lunsjtid. Kjøpesen-
tre har ofte åpent til 22, 
og endel er åpne på 
søndager.

AvISeR
Det finnes ingen 
engelskspråklige aviser 
eller magasiner i Brasil. 
De mest populære avi-
sene er O Globo og 
Jornal do Brasil.

gReIT å vITe

KART

eleKTRISITeT
110/220V, 60Hz

InTeRneTT
www.braziltour.com
www.riodejaneiro-turismo.
com.br 

TuRISTByRå
RIOTUR
Rua Assembléia 10  
Tlf. +55 800 707 1808

DENNE GUIDEN ER PRODUSERT AV © EMMA 
PUBLISHING AB. GUIDEN ER BESKYTTET 
AV LOVEN OM OPPHAVSRETT OG FÅR IKKE 
REPRODUSERES. EMMA PUBLISHING AB 
FORSØKER Å HOLDE INFORMA-SJONEN SÅ 
KORREKT SOM MULIG. EMMA PUBLISHING 
AB ER IKKE ANSVARLIG FOR ØKONOMISK 
TAP I FORBINDELSE MED BENYTTELSE AV 
DENNE GUIDEN. MAIL GJERNE SYNSPUNK-
TER TILL GUIDER@EMMA-PUBLISHING.SE. 
COPYRIGHT EMMA PUBLISHING AB.
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