Praia e outros passeios no mesmo dia. APROVEITE..
Sáb, 06 de Fevereiro de 2010 01:54

Para você, aquele turista que está na casa da família e não tão perto da zona Sul. E, porque
não para o próprio morador da cidade, então, conheça mais a sua cidade e aproveite.... Nos
novos quiosques, onde o projeto começou pela praia de Copacabana e a pretensão é
modernizar toda a orla do Rio de Janeiro até a Barra, quero informar aqui uma facilidade que
existe que são os
banheiros com armários, onde você pode guardar suas roupas por 12 horas
, então já pensou vir para a praia e depois visitar um museu, pegar um cinema, teatro, ou, até
mesmo curtir um barzinho à note, enfim a escolha é sua.....Aproveite o passeio.

Além dos quiosques, existem ainda os postos da prefeitura(foto ao lado no posto3), já esses se
estendem até a orla da Barra da Tijuca. Sendo que eles não têm o serviço de armários, mas
temos os sanitário e banheiros, com uma vantagem do preço, que custa r$ 1,00. O números
em cada posto, faz com que as pessoas indiquem com mais facilidade onde estão.
O números em cada posto, faz com que as pessoas indiquem com mais facilidade onde estão.
Você ainda pode comemorar seu aniversário em um dos quiosques e/ou promover algum
evento, etc,etc..Quer sabe mais sobre como fazer um evento em um dos quiosques?.
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Visite o site Orla Eventos e combine o que for melhor para você ( http://www.orlaeventos.com.
br/
). Eu mesma, já reuni
amigos para aniversário no quiosque do Bar Luiz, gosto tanto pela história do bar quanto pelo
choop.
É um dos bares mais tradicionais do Brasi, pois é o mais antigo do Rio, foi fundado em 1887.
O quiosque da praia é a filial do centro do Rio de Janeiro, que fica na rua da Carioca. O
diferencial deles são alguns pratos tipicamente alemãs, vale a pena conferir as
variedades de salsichas.
Se tiver interesse em saber mais sobre a tradição histórica do bar, visite o site:
http://www.barluiz.com.br/
PS: Conto aqui minha experiência, nesse caso, de como é mais interessante a informação
através de quem conhece, pois mesmo depois de anos morando aqui só passei a conhecer o
bar Luiz do centro, através de amigos de Natal. Pois é como dizem, vivendo e aprendendo,
sempre...E, tem mais quando você tem uma referência você fica mais curioso, costumo fazer
isso, vou, se gosto falo para os amigos.
Informações atualizadas em 26/01/12
Não existe mais o quiosque do Bar Luiz. Está lá com outro nome, agora não lembro.
Mais informações sobre onde fica localizado os quiosques visite os sites:
http://visaocarioca.com.br/?p=1401
. Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro.
http://www.rio.rj.gov.br/riotur/pt/guia/?Canal=263
. Fonte: RioTur.
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