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Rio De Janeirossa yhdistyvät kaupunki ja rantaloma. Hen
keäsalpaavan kauniissa suurkaupungissa riittää nähtävää.

Rio de Janeiron vetonauloja ovat Corcovado-vuo-
ren jättimäinen kristuspatsas, Sokeritoppavuori 
sekä sambakoulut ja favela-slummit  Brasilian 

entinen pääkaupunki on kuuluisa jalkapal-
losta ja legendaarisista rannoistaan  hel-

mikuisilla sambakarnevaaleilla nähdään 
häikäisevää väriloistoa ja rytmikästä 
musiikkia  Rantaelämän tunnelmiin 
kaupungissä pääsee Copacabanan tai 
Ipaneman kuuluisilla rannoilla 

MiAMi
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Floridan Miami Beachillä voi vaivatta yhdistää rentoutta
van rantaelämän ja vauhdikkaan yöelämän. Alue on täynnä 
hotelleja, trendikkäitä yökerhoja, hyviä ravintoloita sekä 
mukavia myymälöitä ja ostoskeskuksia.

Miami Beach on yksi maailman kuuluisimmista 
lomanviettopaikoista, jossa viihtyvät hyvin myös 
julkkikset  Alue on tunnettu pitkistä upeista 
hiekkarannoistaan ja vilkkaasta yöelämästään  

Aktiiviselle lomailijalle lukuisat golf-kentät 
tarjoavat tekemistä moneksi päiväksi  Nä-

kemisen arvoinen paikka on Art Decon 
alue, jossa vierailijan sävähdyttävät 
pastellinväriset talot ja pitkät hiekka-
rannat  Miami Beach sykkii niin yöllä 
kuin päivällä 

Indian Creek Hotel 
Indian Creek on kauniisti entisöity 
boutique- hotelli Miamin Art Deco-kort-
telissa, lyhyen kävelymatkan päässä ran-
nalta ja vain muutaman kilometrin päässä 
kuuluisalta  South Beachiltä  hotellissa on 
uima-allas, aamiais kahvila ja ravintola  
huoneissa kaapeli-TV, jääkaappi ja puhelin  

The Strand Ocean Drive Boutique 
Boutique-tyylinen hotelli kuuluisalla Ocean 
Drivelle South Beachissä  kävelymatkan päässä 
rannalta, ravintoloista, ostosmahdollisuuksista ja 
Miamin kuuluisasta yöelämästä  Tasokas varustelu 
ja uima-allas kattoterassilla  huoneissa on keittiö, 
plasma-TV, kelloradio, puhelin ja tallelokero  

Golden Tulip Regente 
Copacabana-rannan edustalla, vain kolmen 
kilometria keskustasta  kävelymatkan päässä 
on lukuisia kauppoja, ravintoloita ja yökerhoja  
hotellissa kattoterassi, allasbaari merinäky-
mällä, aulabaari, ravintola, kokoushuoneita 
ja kuntokeskus  huoneissa mm  kylpyhuone, 
kassakaappi, kaapeli-TV ja ilmastointi 

Sofitel Rio de Janeiro 
ystävällinen hotelli kuuluisan Copacabanan tuntu-
massa  hotellissa uima-allas, kattoterassi, kuntosali, 
sauna, ravintola, baari, kokous/konferenssitilat ja 
business centre  huoneissa on kylpyhuone, mini-
baari, tallelokero, puhelin, WiFi, plasmaTV, DVD-
soitin, ilmastointi ja parveke tai terassi  

keskilämpötilat C°
 min max 
tammi 23 29
helmi 23 29
maalis 22 28
huhti 21 27
touko 19 25
kesä 18 24
heinä 17 24
elo 18 24
syys 18 24
loka 19 25
marras 20 26
joulu 22 28

keskilämpötilat C°
 min max 
tammi 16 23
helmi 16 24
maalis 18 26
huhti 19 27
touko 22 29
kesä 23 30
heinä 24 31
elo 24 31
syys 24 31
loka 22 28
marras 19 26
joulu 17 24
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