
Sheraton Grand Rio é o único resort urbano da Zona Sul da cidade com acesso à 
praia 

  

Hotel oferece vista privilegiada para as praias de Ipanema, Leblon e Vidigal e atendimento 
exclusivo há 40 anos 

                                   

O Sheraton Grand Rio Hotel & Resort oferece sofisticação e uma das vistas mais bonitas 
do Rio de Janeiro em uma localização privilegiada, em frente à paradisíaca ‘Prainha do 
Vidigal’. Há mais de 40 anos na cidade, o resort acaba de passar por uma reforma de US$ 
55 milhões que contemplou toda a sua área. 

“O Sheraton Grand Rio Hotel & Resort é um ícone para a cidade do Rio de Janeiro, pois 
além da sua localização privilegiada com acesso direto à praia e vista panorâmica de todos 
os quartos, foi o primeiro hotel de cadeia internacional a se instalar na cidade”, conta Sintia 
Gomes, gerente-geral do Sheraton Rio. 

O hotel dispõe de 538 apartamentos com vistas deslumbrantes das praias de Leblon, 
Ipanema e Vidigal, além de diferentes opções de restaurantes que servem especialidades 
francesas, italianas, churrasco e sanduíches, totalizando quatro restaurantes. O Sheraton 
ainda conta com o luxuoso Shine SPA, onde é possível realizar diferentes tratamentos 
desfrutando da vista. A área de lazer também é um encanto à parte, com projeto de 
iluminação de Burle Marx, as piscinas recém-inauguradas têm borda overflow, além de vista 
e acesso à praia.  

Recentemente o hotel ganhou uma nova certificação, passando a ser Sheraton Grand. 
Novo conceito da marca em que somente alguns hotéis da rede sustentam o título. A 
designação identifica um hotel exemplar, que oferece aos hóspedes e às comunidades 
locais algumas características inconfundíveis. O novo padrão tem foco em serviços, designs 
notáveis e destinos sedutores, fazendo com que o hotel seja uma referência. É assim o 
renovado Sheraton Grand Rio Hotel & Resort.  

Conheça mais 

Gastronomia e entretenimento 

Dry Martini por Javier De Las Muelas - Desenhado por Javier de las Muelas, o bar situa-se 
ao lado da piscina do hotel e é referência em coquetelaria e mixologia criativa. Sua carta 
conta com o clássico drinque que dá nome ao lugar, além de uma série de signature 
cocktails e deliciosos aperitivos. 

Bene - O restaurante é o local ideal para um jantar romântico ou reunir amigos e família 
para aproveitar o melhor que a autêntica cozinha italiana pode oferecer, além de ter uma 
vista deslumbrante para a reservada ‘Prainha do Vidigal’. A casa tem a assinatura do chef 
italiano Augusto Piras, aos sábados serve feijoada e aos domingos, um brunch que já ficou 
conhecido na cidade do Rio de Janeiro. 

L'Etoile - Em uma atmosfera sofisticada com vista para as praias de Ipanema e Leblon, 
delícias francesas são servidas a partir de um menu criado pelo renomado chef Jean-Paul 
Bondoux. O restaurante é primeiro colocado na categoria culinária francesa no Trip Advisor. 



Casa da Cachaça – O restaurante funciona em uma antiga casa de pescadores recém-
reformada, e o cardápio oferece especialidades brasileiras com uma vista panorâmica para 
o mar. 

Bar Lobby - O renovado Lobby Bar situado no 6º andar do hotel oferece a atmosfera ideal 
para relaxar depois de um dia agitado. Com menu variado, o bar é climatizado e oferece 
vista para o mar. 

  

Beleza e relaxamento 

Shine SPA Sheraton - O Shine SPA é um espaço que convida o hóspede a relaxar, 
oferecendo uma variedade de massagens e tratamentos para uma incrível experiência. 
Além de saunas seca e a vapor e sala de relaxamento.  

Piscinas - Três piscinas aquecidas com borda overflow - incluindo uma piscina para 
crianças – com uma vista espetacular para praia. 

Sheraton Club Lounge - Os hóspedes que optam pelos apartamentos dos andares 'Club' 
possuem ainda mais vantagens. Além de benefícios exclusivos, como: check-in privativo, 
internet grátis no quarto, café da manhã, entre outros, os hóspedes também possuem 
acesso ao Club Lounge. Localizado no 26º andar, o local oferece um ambiente perfeito para 
conectar-se com os amigos, reunir-se com sua equipe ou simplesmente relaxar enquanto 
assiste ao seu programa de TV favorito. Tudo isso com uma vista para as praias de Leblon 
e Ipanema. No local, os hóspedes têm acesso a chá da tarde, drinks cortesia, petiscos, 
internet e mais.  

Kids Club (Sheratoons) - Espaço dedicado às crianças com equipe profissional treinada 
em entretenimento.  

Eventos 

Salas de Reuniões e Convenções - O hotel oferece centro de convenções com 
instalações para grupos de 10 a 3000 pessoas para eventos, pequenas reuniões, 
conferências, coquetéis, recepções e banquetes, incluindo uma área ao lado da piscina 
para eventos especiais. O principal centro de convenções é composto por quatorze salas 
que podem ser organizadas de maneiras diferentes. Além disso, o Sheraton oferece 
equipamentos de alta tecnologia para atender a diferentes necessidades nos eventos. 

 


