
Projeto “Visite o Sítio Roberto Burle Marx durante as 

Olimpíadas e Paraolimpíadas 2016” 
 

O passeio, uma visita guiada ao Sítio Roberto Burle Marx, é GRATUITO e 

precisa ser pré-agendado pelo hóspede ou pelo hotel. O agendamento deverá 

ser feito pelo tel. (21) 2410-1412 ou pelo e-mail visitas.srbm@iphan.gov.br. 

Vagas limitadas.  

 

O Sítio Roberto Burle Marx está localizado à Estrada Roberto Burle Marx nº 

2019 –23020-255 - Barra de Guaratiba - Rio de Janeiro / RJ. 

 

Haverá guia bilíngue (português-inglês) no transporte. Todos os passageiros 

devem estar registrados nos hotéis. 

Serão oferecidas visitas em ônibus de turismo gratuito, fornecido pelo 

Ministério da Cultura, com 45 lugares, que passará nos hotéis recolhendo os 

hóspedes que tiveram seu agendamento confirmado. 

 

O Projeto acontecerá nos dias 13, 14, 15, 21 e 22 de agosto de 2016, nos 

horários determinados conforme programação.  

O percurso na vinda será: Barra da Tijuca – Recreio – Sítio Roberto Burle 

Marx. 

Na volta será: Sítio Roberto Burle Marx – Recreio – Barra da Tijuca 

 

PROGRAMAÇÃO 

Dia 13/08 – SÁBADO - SOMENTE PELA MANHÃ: 

Saída às 8:30h, com chegada prevista no SRBM às 9:30h. Chegada ao hotel, 

na volta, prevista para às 12:30h. 

 

Dia 14/08 – DOMINGO –MANHÃ E TARDE 

MANHÃ - saída às 8:30h, com chegada prevista no SRBM às 9:30h. Chegada 

ao hotel, na volta, prevista para às 12:30h. 

TARDE - saída às 12:45h, com chegada prevista no SRBM às 13:45h.  Chegada 

ao hotel, na volta, prevista para às 17:45h. 
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Dia 15/08 – SEGUNDA–FEIRA –SOMENTE À TARDE 

TARDE - saída às 12:45h, com chegada prevista no SRBM às 13:45h.  Chegada 

ao hotel, na volta, prevista para às 17:45h. 

 

Dia 21/08 – DOMINGO – MANHÃ E TARDE 

MANHÃ - saída às 8:30h, com chegada prevista no SRBM às 9:30h. Chegada 

ao hotel, na volta, prevista para às 12:30h 

TARDE - saída às 12:45h, com chegada prevista no SRBM às 13:45h.  Chegada 

ao hotel, na volta, prevista para às 17:45h. 

 

Dia 22/08 – SEGUNDA–FEIRA –– MANHÃ E TARDE 

MANHÃ - saída às 8:30h, com chegada prevista no SRBM às 9:30h. Chegada 

ao hotel, na volta, prevista para às 12:30h 

TARDE - saída às 12:45h, com chegada prevista no SRBM às 13:45h.  Chegada 

ao hotel, na volta, prevista para às 17:45h. 

 

A programação durante as paraolimpíadas será divulgada posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


