
 
 

Nossas dicas culturais passam por locais clássicos da rotina de um carioca: 

 

1. MAM Museu de Arte Moderna do Rio 

https://www.mam.rio/ 

A 650 metros e cerca de 10 minutos de caminhada do Hotel Prodigy. 

Criado em 1948, o MAM além de sua importância cultural, conta com jardins assinados por Burle 

Marx, é reconhecido como um marco da arquitetura moderna no Brasil e foi projetado para 

dialogar com a paisagem: a horizontalidade da composição contrasta com o relevo dos morros 

cariocas. 

A agenda de novembro conta com Carlos Vergara – Prospectiva 

"Com curadoria do próprio artista, a exposição combina obras de sua autoria, pertencentes ao 

seu acervo com excertos de textos escritos por curadores e críticos de arte que vêm 

acompanhando a trajetória poética do artista durante esse período. A curadoria organizou, no 

terceiro andar, uma sala complementar, formada por obras pertencentes ao acervo do museu e 

à coleção Gilberto Chateaubriand MAM Rio, realizadas nos primeiros anos da trajetória poética 

de Carlos Vergara, ausentes da Prospectiva sob sua curadoria. O entrecruzamento desses dois 

conjuntos de trabalho permitirá ao visitante uma visão panorâmica da obra". 

 

2. Paço Imperial 

http://www.amigosdopacoimperial.org.br/ 

cerca de 2KM do nosso Hotel, 15 minutos de Uber ou 20 de metrô. É um edifício colonial que foi 

residência real de 1754, mas agora é um centro cultural com eventos e exposições de arte 

contemporânea. 

Localizado na Praça Quinze de Novembro, 48 – Centro. 

Praça XV de Novembro, 48 

Centro – Rio de Janeiro 

21 2215-2093 

 

3. CCBB- Centro Cultural Banco do Brasil - Rio de Janeiro 

http://culturabancodobrasil.com.br/portal/rio-de-janeiro/ 

A 2km do Hotel das Jornadas, podemos chegar de uber, metrô ou caminhada de 30 minutos. 
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Em comemoração aos 30 anos do Centro Cultural, em novembro contaremos com uma 

exposição inédita sobre o Egito Antigo, em um amplo panorama sobre o cotidiano, a 

religiosidade e os costumes ligados à crença na eternidade, o recorte reúne esculturas, pinturas, 

objetos, sarcófagos e até uma múmia, vindos do Museu Egípcio de Turim, segundo maior acervo 

egípcio do mundo, além de instalações cenográficas e interativas que permitem uma viagem ao 

tempo dos faraós. 

Curadoria: Paolo Marini e Pieter Tjabbes 

Retire seu ingresso pelo aplicativo Eventim (Apple Store e Google Play) ou na bilheteria do CCBB, 

mediante disponibilidade. 

HORÁRIO de 09h às 21h 

INGRESSO: ENTRADA FRANCA 

 

Para bebericar  e devanear nos arredores: 

Bar do Omar 

Localizado no Bucólico e pacato Morro do Pinto, em Santo Cristo, o Bar do Omar é um recanto 

para quem gosta de cerveja gelada, bom atendimento, comida boa e mais uma opção de vista 

linda. 

O Bar do Omar fica a 6 KM do Hotel e vem se tornando um ícone na cultura de bares cariocas, 

seu Dono, Omar, toca o barco com sua família. O local que conta com comida de boteco e rodas 

de samba. 

 Qualquer dúvida é só ligar para os telefones: 2223-4249 ou 98289-3050. 

 

O Circo Voador é para os animados que chegarem na Lapa. 

Responsável por momentos memoráveis no palco do Circo, Elza Soares conhecida como deusa 

mulher está de volta e, pela primeira vez, lança na Lona seu novo trabalho. 

Sexta, 29 de novembro, ELZA SOARES apresenta as músicas do álbum ‘Planeta Fome’. 

Início as 22h. 

Clube O Globo, Cartão Metro Giro, 1KM de alimento solidário: 

R$60,00 

Inteira: 

R$ 120,00 

https://checkout.tudus.com.br/circo-voador-elza-soares--planeta-fome/selecione-seus-ingresso 
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