
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tour do Maracanã será reaberto 
 

  
O Tour do Maracanã será reaberto na próxima quinta-feira 01/06 para visita ao estádio 
mais famoso do mundo. Os ingressos estarão disponíveis pela internet hoje - 26/05, ou 
na própria bilheteria do complexo esportivo a partir do dia 01/06. O passeio, promovido 
pela empresa Inova Gestão de eventos, terá duração de 40 minutos, em média, e poderá 
ser feito com guias bilíngues ou individualmente. O Tour deve voltar a ser uma das 
atrações mais procuradas pelos turistas que passam pelo Rio e pelos moradores da 
cidade. 
  
A maior novidade na reabertura do Tour são as peças cedidas por Zico, que fazem parte 
de seu acervo pessoal. Entre as mais emblemáticas, que vão emocionar os torcedores, 
sobretudo, os flamenguistas, estão a camisa usada pelo Galinho quando foi tricampeão 
pelo time em 79, a faixa de campeão do mundo em 81 e a bola do último jogo em que 
atuou como técnico da equipe japonesa Kashima Antlers. Outra inovação será a 
montagem do vestiário com as camisas dos 20 clubes que participam da Séria A do 
Brasileirão deste ano. 
  
Roteiro: O percurso do Tour do Maracanã começa no foyer, onde os visitantes vão 
conferir um acervo raro. Estarão em exposição peças marcantes da história do futebol, 
como o uniforme usado por Garrincha na Copa do Mundo de 1962, que ficará ao lado 
de seu busto e da marca de seus pés. Logo ao lado, foram colocadas a marca dos pés do 
ídolo vascaíno, Roberto Dinamite, e a bola, a trave e a rede do milésimo gol de Pelé. Na 
sala, poderá ser vista também a cadeira utilizada pela rainha Elizabeth II, que visitou o 
Brasil em 1968 e foi ao Maracanã para assistir à partida disputada entre as seleções do 
Rio e São Paulo, tendo sido homenageada nas tribunas pelo rei Pelé. 
   
Após a visita ao acervo, o passeio prossegue na área de maquetes do estádio, no 
vestiário, na sala de aquecimento e imprensa e, finalmente, é encerrado no gramado do 
estádio, onde o visitante poderá caminhar pela parte de grama sintética do Maracanã.  
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Serviço: 
Duração:  40 minutos 

Horário: das 9h às 16:00h (último grupo saindo às 16h) 
Onde comprar:  vendas online pelo site www.ingressocerto.com e bilheteria no portão 
1 (Radial Oeste) - Ingressos limitados por horário para as 2 opções 

Horário da bilheteria: 8h30 às 16h30 

**venda no site www.ingressocerto.com 
 a partir de 26/05/2017. 
** Bilheteria aberta ao público a partir de 01/06/2017 

  
Formas de pagamento: na bilheteria dinheiro e cartões de débito e crédito. No site 
serão aceitos todos os cartões. 
  
Preços: 
Entrada inteira   – R$ 50,00 

Meia: R$ 25,00 

  
Ingresso Premium*: (com direito a estacionamento para carro ou van. Vagas limitadas, 
sujeito a disponibilidade ) 
Inteira  – R$ 75,00 

Meia – R$ 50,00 

  
Ingresso VIP*: (com direito a estacionamento para ônibus. Vagas limitadas, sujeito a 
disponibilidade ) 
Inteira  – R$ 85,00 

Meia – R$ 60,00 

  
*Em dias de jogos o ultimo tour sairá 3 horas antes da abertura dos portões 

*É necessário que apenas um dos visitantes adquira o ingresso com direito a 
estacionamento. Os demais poderão comprar o ingresso básico. 
* Crianças até cinco anos não pagam. Estudantes, crianças de 6 a 12 anos e idosos 
acima de 60 anos pagam meia-entrada. 
  
Alimentação: Haverá lanchonete no local. Durante o percurso do Tour, os visitantes não 

poderão consumir alimentos.  

  
Compras: Na área  funcionará um quiosque para a venda de souvenires e livros 

relacionados à história do Maracanã. 

 

Informações  
Juliana Maia – maracana.tour@gmail.com  (21) 9 8341-1949 
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