Tour pelos bastidores conta a história do Bondinho
O passeio Bondinho Pão de Açúcar ganhou novos atrativos para quem já
conhece o teleférico. Foram lançadas duas visitas mediadas: o Tour Histórico e o
Tour Casa de Máquinas. Ambas acontecem diariamente e têm
aproximadamente 1h de duração.
Tour Histórico
O tour faz uma imersão nas histórias que ajudaram a tornar o complexo
turístico Bondinho Pão de Açúcar um ponto de referência em tecnologia,
música, cultura e sustentabilidade. Apresenta os audaciosos idealizadores de
uma empreitada nada fácil para a primeira década do século XX, que foi a
instalação de um teleférico que ligaria a Praia Vermelha ao Morro da Urca e
depois o Morro da Urca ao Pão de Açúcar.
Também fala sobre os marcos históricos e a fundação da cidade do Rio de
Janeiro. Chegando ao Pão de Açúcar é possível ver fortificações como a
Fortaleza de Santa Cruz, em Niterói, e edificações que são referência como o
aeroporto Santos Dumont e a Catedral Metropolitana, no Centro da cidade.
Durante o tour são recontadas histórias memoráveis e revive-se um Rio de
Janeiro repleto de glamour e de histórias desconhecidas do grande público.
Tour Casa de Máquinas
O tour Casa de Máquinas é uma incursão aos bastidores do teleférico, com
informações técnicas e curiosidades sobre a operação do Bondinho, que pode
ser visto de ângulos inusitados, com sons e sensações nunca antes vividos pelos
visitantes. As passagens restritas revelam um sistema robusto de polias e cabos
de aço, mistura de tecnologias italiana e suíça, com capacidade para até 65
passageiros por viagem. Todo esse conteúdo é permeado por uma aura
histórica e mostra os desafios tecnológicos superados à época.
Curiosidades, como as exigências do saudoso Tim Maia, que para tentar burlar o
medo de altura e se apresentar no “Noites Cariocas”, em 1978, solicitou que
todo o cachê fosse pago em moedas, também fazem parte da visita. É nesse
palco que lançou grandes artistas e consolidou tantos outros que uma parte do
roteiro histórico se passa.
Na época da construção, cerca de 4 mil toneladas de equipamentos mecânicos,
elétrico e de construção foram levados para o alto dos morros da Urca e do Pão

de Açúcar. O avanço tecnológico também é contado na Praça dos Bondes, local
onde estão expostas cabines das décadas de 10 e dos anos 70

Tour Histórico
Valores: R$ 120 inteira e R$ 60 meia (por pessoa);
Grupos pré-agendados: máximo 30 pessoas;
Todos os dias da semana (segunda a domingo), nos seguintes horários: 9h,
13h30, 15h30 e 17h30;
Tour Casa de Máquinas
Valor: R$ 120 e R$ 60 meia (por pessoa);
Grupos de até 10 pessoas (idade mínima 12 anos);
O produto será oferecido de segunda a sexta, às 10h30.
Os ingressos poderão ser comprados no site: www.bondinho.com.br
Bondinho Pão de Açúcar
Avenida Pasteur, 520, Urca, Rio de Janeiro
Horário de funcionamento: das 8h às 21h, com encerramento da bilheteria às
19h50
As visitas poderão ser bilíngues (português/inglês).
Após a o encerramento do tour histórico, a visita é livre pelo complexo turístico.

