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SOBRE O BAIRRO

Copacabana é um bairro nobre situado na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, é um 
dos bairros mais prestigiados no Brasil, e sua praia é uma das mais conhecidas no mundo. 
Possui o apelido de Princesinha do Mar e Coração da Zona Sul.

Com cerca de três quilômetros e movimentada dia e noite, a praia mais famosa do Brasil 
tem quiosques modernos e larga faixa de areia repleta de redes de vôlei e futevôlei.  
O público é variado: turistas estrangeiros, cariocas de bairros diversos, crianças, 
jovens e idosos. 

No fim da praia, próximo ao Forte de Copacabana, fica a estátua em bronze do escritor 
Carlos Drummond de Andrade. 

Palco da queima de fogos do Réveillon, Copacabana também é cenário de concorridos 
shows e eventos esportivos ao longo do ano. 

SESC COPACABANA
PASSEIOS

O Bondinho é um passeio tradicional que 
liga o Morro da Urca ao Morro do Pão de 
Açúcar, oferecendo aos passageiros uma vi-
são panorâmica de vários pontos da cidade. 

O Corcovado é uma das atrações mais 
visitadas. A subida ao morro pode ser feita 
de trem ou carro. Algumas vans oferecem o 
serviço.  No topo do morro, há a estátua do 
Cristo Redentor, com vista panorâmica 
da cidade. O monumento foi eleito uma 
das sete maravilhas do mundo.

A Casa de Cultura Laura Alvim é um 
centro cultural completo à beira-mar, em 
Ipanema, com cinema, teatros, galeria de 
arte e museu.

O Forte de Copacabana localiza-se na ponta de Copacabana, ao final da praia, e possui 
além da vista para o pôr do sol com banquinhos espalhados, há o Museu Histórico do 
Exército e a tradicional Confeitaria Colombo para um café da manhã ou tarde.

SOBRE O HOTEL

A localização privilegiada faz o hotel ser uma excelente opção para quem quer aproveitar 
as atrações turísticas da cidade. Sua estrutura completa para viagens de lazer ou de 
negócios conta ainda com salas equipadas para eventos. 

O hóspede também pode aproveitar sua estadia no hotel para assistir a apresentações de 
teatro, dança, música e cinema que acontecem no Espaço Sesc, Unidade anexa ao prédio.

Rua Domingos Ferreira, 160 | Copacabana
CEP: 22050-010 | Rio de Janeiro
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ACOMODAÇÕES

SOLTEIRO ADAPTADO

01 Apartamento adaptado com cama de 
solteiro: 

 apartamento adaptado para portadores 
de necessidades especiais;

 02 (duas) camas de solteiro; 

 01 (uma) cama extra tipo bicama; 

 ar-condicionado;

 frigobar (com bebidas);

 televisão (com tv a cabo);

 telefone;

 cofre;

 banheiro privativo adaptado.

CASAL ADAPTADO

05 Apartamentos adaptados com camas 
de casal: 

 apartamento adaptado para portadores 
de necessidades especiais;

 01 cama de casal; 

 ar-condicionado;

 frigobar (com bebidas); 

 televisão (com tv a cabo); 

 telefone;

 cofre;

 banheiro privativo adaptado.  

CASAL

11 Apartamentos normais casal:

 capacidade para 03 (três) pessoas.

 01 (uma) cama de casal; 

 01 (uma) cama extra tipo bicama;

 ar-condicionado; 

 frigobar (com bebidas); 

 televisão (com tv a cabo);

 telefone; 

 cofre;

 banheiro privativo.

COMUNICANTE

08 Apartamentos comunicantes:

Capacidade para 03 (três) pessoas.

 01 (uma) cama de casal; 

 01 (uma) cama extra tipo bicama;

 ar-condicionado;

 frigobar (com bebidas);

 televisão (com tv a cabo);

 telefone;

 cofre;

 banheiro privativo; 

 porta de ligação para o apartamento 
ao lado, que possui 02 (duas) camas de 
solteiro e 01 (uma) cama extra tipo bicama.

SOLTEIRO

87 Apartamentos normais:

 capacidade para 03 (três) pessoas.

 02 (duas) camas de solteiro; 

 01 (uma) cama extra tipo bicama; 

 ar-condicionado; 

 frigobar (com bebidas); 

 televisão (com tv a cabo);

 telefone; 

 cofre; 

 banheiro privativo.

SESC COPACABANA 76
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SUÍTE

08 Apartamentos suítes:

Capacidade para 04 (quatro) pessoas.

 01 (uma) cama de casal; 

 01 (um) sofá, que se transforma em 01 
(uma) cama de solteiro; 

 01 (uma) cama extra tipo bicama;

 sala, ar-condicionado;

 frigobar (com bebidas); 

 televisão (com tv a cabo); 

 telefone;

 cofre;

 banheiro privativo.

SERVIÇOS

 Recepção 24 horas;

 Possui elevador para acesso aos 
apartamentos;

 Tensão: 110V;

 Possui estacionamento próprio, com 
poucas vagas – Não é possível oferecer va-
gas para todos que estiverem hospedados e 
não há reservas de vaga de garagem;

 Não é oferecido serviço de lavanderia;

 Não é permitido animais de qualquer 
espécie – Exceto cachorros treinados 
para guiar portadores de deficiência 
visual;

 Possui poucos berços – Deve ser 
solicitado com antecedência.

SESC COPACABANA 98
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SOBRE A CIDADE 

A colonização do território (Nova Friburgo e Cantagalo) data do reinado de D. João VI, que 
autorizou, em 1818, a vinda de 100 famílias suíças, oriundas do cantão de Friburgo, 
para criação de uma “colônia”, que foi elevada à categoria de cidade em 1890. 

O município, localizado a 846m de altitude, tem um forte apelo para o turismo devido à bela 
paisagem, ao clima agradável, aos rios e trilhas, e aos lugares bucólicos. Nova Friburgo, 
além de ser a Capital Nacional da Moda Íntima, é a segunda maior produtora de flores 
de corte do Brasil, tem um clima favorável aos amantes dos vinhos, queijos e chocolates, o 
que completa o ar romântico da cidade.

PASSEIOS

O Circuito Mury, em Mury, se tornou referência gastronômica, oferecendo restaurantes 
com especialidades de variadas cozinhas (alemã, suíça, italiana, francesa, regional).

SESC NOVA FRIBURGO
A 700 metros de altitude, Lumiar é o mais 
charmoso distrito de Nova Friburgo, formada 
por cachoeiras, rios, corredeiras e mata 
Atlântica. O astral de vila permanece na 
pracinha, nas ruas calçadas em pedra e nos 
forrós que esquentam as noites de sábado. 

O Parque Municipal Juarez Frotté é 
uma ótima opção de lazer, com mirantes, 
trilhas, belíssimas cachoeiras e uma natureza 
exuberante e preservada.

O Parque de Furnas do Catete é bem 
arborizado, passou por reformas e se tornou 
uma ótima opção para quem quer fugir 
do agito urbano diário. Entre as atrações 
do parque está a Pedra do Cão Sentado, 
principal cartão postal da cidade, mede 
1.111 metros de altura.

SOBRE O HOTEL

Localizado a 1,5 km do centro da cidade, o Hotel Sesc Nova Friburgo ocupa uma área 
de 16 mil metros quadrados. Na Unidade, o visitante pode desfrutar, além dos serviços 
de hotelaria, de apresentações artísticas, exposições e práticas desportivas.

O hotel, todo em madeira e pedra, reflete o charme da região. São 20 apartamentos, 
para até quatro pessoas, que oferecem muito conforto para quem quer aproveitar o 
melhor da serra carioca.

Situado a apenas cinco minutos do centro, sua estrutura conta com piscinas adulto e 
infantil, sauna e sala de leitura, além de estacionamento próprio e muita área verde, com 
lago e um lindo chafariz.

Av. Presidente Costa e Silva, 231 | Duas Pedras 
CEP: 28630-000 | Nova Friburgo
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ACOMODAÇÕES

São 18 apartamentos para até 04 hóspedes 
e 02 suítes para até 03 hóspedes, todos 
com:

 2 camas de solteiro, que podem ser 
unidas e 02 camas extras tipo bicama;

 ventilador de teto;

 frigobar (abastecido);

 telefone para comunicação interna e 
externa (somente ligação a cobrar);

 cofre;

 televisão (não tem tv a cabo).

SERVIÇOS

 recepção até às 22h;

 não possui elevador para acesso aos 
apartamentos do 2º andar;

 não é oferecido serviço de lavanderia;

 não é permitido animais de qualquer 
espécie;

 exceto cachorros treinados para guiar 
portadores de deficiência visual;

 possui estacionamento próprio;

 não possui berço.

SESC NOVA FRIBURGO 1312
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SOBRE A CIDADE 

Fundada por iniciativa de Dom Pedro II, recebeu seu nome em homenagem ao imperador: 
Petrópolis, que significa “Cidade de Pedro”. É conhecida como “Cidade Imperial”.

Com clima ameno, vegetação abundante e diversas construções históricas, a cidade 
oferece diversos atrativos culturais, históricos e naturais.

Possui um conjunto arquitetônico, incluindo o famoso Palácio Imperial, hoje Museu 
Imperial. O museu é a principal construção do chamado “centro histórico”, onde também 
se destacam a Catedral de São Pedro de Alcântara, a “Encantada” (casa de verão de 
Santos Dumont), o Palácio de Cristal etc.

Para quem deseja contato com a natureza, é possível realizar atividades como arvorismo, 
caminhadas, visita a cachoeiras, cavalgadas, passeios de jipe, entre outras.

SESC NOGUEIRA
PASSEIOS

Museu Imperial é o Palácio no qual 
o Imperador Pedro II passava longas 
temporadas com sua família; o jardim foi 
planejado e executado por Jean Baptiste 
Binot, botânico e paisagista francês.

O Palácio de Cristal foi inaugurado em 
1884 com a finalidade de abrigar exposições 
de produtos hortícolas e pássaros da região.

Museu Casa de Santos Dumont foi a resi-
dência de verão de Alberto Santos Dumont, 
Pai da Aviação, sendo conhecida como “A 
Encantada”. Casa do Colono, construída 
em 1847, possui as características de ha-
bitação da antiga Simern (cidade da Alema-
nha que inspirou a denominação do bairro da Siméria em Petrópolis).

SOBRE O HOTEL

Situado em uma área de 150 mil metros quadrados, entre montanhas da Região Serra-
na, o hotel do Sesc, localizado no bairro Nogueira, em Petrópolis, está a, aproximada-
mente, 91 km do litoral.

O hotel possui 73 unidades, com 66 amplos apartamentos, com capacidade para até seis 
pessoas e 7 casas, que podem acomodar até dez pessoas, além de salões para realização 
de eventos que acomodam até 150 pessoas. Há muito verde, ar puro e uma infraestrutura 
de lazer excelente, com duas piscinas, ginásio polivalente, quadra poliesportiva, campo de 
futebol gramado, quadras de vôlei, basquete, futsal, handebol, tênis (adaptada), pista de 
bocha, salão de jogos, saunas, brinquedoteca e parquinho para as crianças. 

Os hóspedes ainda desfrutam de três refeições inclusos na diária (café da manhã, almoço 
e jantar), e atividades promovidas pela equipe.

Estrada do Calembe, s/n | Nogueira 
CEP: 25730-360 | Petrópolis
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ACOMODAÇÕES

MURILO BRAGA

20 unidades: 

 01 (uma) cama de casal; 

 01 (uma) cama auxiliar; 

 frigobar (abastecido);

 banheiro privativo; 

 televisão (canal a cabo);

 Prédio anexo distante cerca de 20 
(vinte) metros do prédio central, também 
chamado de pavilhão lua de mel; 

 Há muitas escadas para ir do prédio 
central para este apartamento; 

 Não há elevador;

 Capacidade para um casal, podendo 
incluir 01 (uma) cama extra; 

 Ideal para quem quer mais privacidade.

APARTAMENTO

10 unidades: 

 Capacidade para 3 pessoas;

 02 (duas) camas de solteiro, que podem 
ser unidas; 

 01 (uma) extra;

 frigobar (abastecido);

 banheiro privativo e televisão (canal 
a cabo);

 Todos possuem varanda com vista 

para um campo de golf ou para a piscina 
do hotel.

APARTAMENTO GRANDE

35 unidades e 1 apartamento adaptado 
para pessoas com necessidades especiais: 

 Localizada no prédio central;

 Possui um amplo espaço;

 Capacidade para 05 (cinco) pessoas;

 Possui 02 (duas) camas de solteiro, que 
podem ser unidas;

 03 (três) camas extras;

 frigobar (abastecido);

 banheiro privativo e televisão (canal 
a cabo); 

 Todos possuem varanda com vista 
para um campo de golf ou para a piscina 
do hotel.  

CASA

7 unidades: 

 Localizada cerca de 50 (cinquenta) 
metros do prédio central, sendo possível 
acesso de carro ou escadas (muitas);

 Acomoda a partir de 04 hóspedes 
podendo acomodar de 08 até 10 pessoas;

 04 (quatro) camas boxe;

 03 (três) camas auxiliares;

 01 cama bibox, distribuídas em 02 
(dois) quartos; 

 frigobar (abastecido);

 televisão (canal a cabo);

 sala; 

 minicopa; 

 02 (dois) banheiros privativos.

PAVILHÃO ADMINISTRATIVO

4 unidades: 

 Prédio anexo;

 Acesso por escadas (aproximadamente 
20 degraus);

 Possibilidade de estacionar o carro 
próximo à UH;

 Acomodação para no máximo dupla, 
não havendo possibilidade de cama extra;

 Vista interessante de frente para a 
piscina do hotel;

 04 (quatro) camas boxe;

 03 (três) camas auxiliares; 

 01 cama bibox, distribuídas em 02 
(dois) quartos;

 frigobar (abastecido);

 televisão (canal a cabo); 

 sala e minicopa; 

 02 (dois) banheiros privativos.

SESC NOGUEIRA 1716
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SERVIÇOS

 A recepção funciona 24 horas;

 Somente o prédio central possui 
elevador;

 Não é permitido animais de qualquer 
espécie;

 Exceto cachorros treinados para guiar 
portadores de deficiência visual;

 Estacionamento descoberto nos com-
plexos Murilo Braga e Casas; 

 As vagas são limitadas;

 O hotel possui berços.

SESC NOGUEIRA 1918
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SOBRE A CIDADE 

Cercada de matas e rica flora e fauna, Teresópolis está localizada no topo da Serra dos 
Órgãos. A Família Imperial Brasileira, encantada com as belezas naturais e o clima, 
descansava em frequentes visitas e períodos de férias. Seus primeiros registros datam 
na primeira metade do século XIX.

Com importantes pontos turísticos, Teresópolis abriga o maior parque estadual do 
estado, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, e é considerada a capital nacional 
do montanhismo, devido a suas formações montanhosas.

Além disso, contém uma das maiores feiras de artesanato a céu aberto do Brasil, a Feirinha 
de Teresópolis ou Feirinha do Alto reúne diversos artesãos, com destaque para vestuário.

SESC TERESÓPOLIS
PASSEIOS

O Mirante do Soberbo proporciona vis-
ta do Grande Rio, Baía de Guanabara e 
Baixada Fluminense. Do local, avistam-se 
também os Picos Dedo de Deus e Dedo 
de Nossa Senhora. A Serra dos Órgãos 
é uma das mais belas formações rocho-
sas de todo o mundo. Cercado de muito 
verde, é o ponto de união das principais 
cidades da Região Serrana Fluminense.

O Parque Nacional da Serra dos Órgãos 
oferece vista de toda a Serra dos Órgãos, 
com seus inúmeros picos. Há inúmeras 
opções de lazer, pousada, riachos, 
cascatas, trilhas e piscinas naturais. Local 
propício para a prática do alpinismo e 
excursionismo.

SOBRE O HOTEL

Localizado na região central da cidade, o Hotel Sesc Teresópolis possui 20 apartamentos 
com capacidade para até quatro pessoas, todos com piso de madeira, camas box, TV 
LCD, minibar e cofre. É uma excelente opção para quem quer desfrutar de ar puro e 
clima ameno.

Além do hotel, o hóspede pode aproveitar as atividades oferecidas pela Unidade, 
composta por um belíssimo casarão do século passado, um complexo esportivo e 
um teatro. Há, ainda, salas para eventos corporativos, que acomodam até 40 pessoas.

Av. Delfim Moreira, 749 | Várzea
CEP: 25953-237 | Teresópolis
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ACOMODAÇÕES

São 20 apartamentos que comportam, 
no máximo, 04 pessoas sendo 01 apar-
tamento com banheiro privativo adaptado, 
todos com:

 02 camas de solteiro, que podem 
ser unidas, e mais 02 camas extras tipo 
bicama;

 ventilador;

 a unidade oferece frigobar (abastecido);

 telefone para comunicação interna e ex-
terna, sem necessidade de auxílio da tele-
fonista, porém com cobrança de ligações;

 cofre;

 televisão (tv a cabo).

SERVIÇOS

 A recepção funciona até 22 horas;

 Possui elevador;

 Não possui estacionamento próprio. 
Existe um estacionamento rotativo ao lado 
da pousada, com cobrança de diária;

 Não possui serviço de lavanderia;

 Não é permitido animais de qualquer 
espécie;

 Exceto cachorros treinados para guiar 
portadores de deficiência visual;

 O Hotel possui poucos berços, devendo 
o cliente solicitar com antecedência.

SESC TERESÓPOLIS 2322
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