
                                                                                                          
 

ITAIPAVA – PETRÓPOLIS - SERRA FLUMINENSE 
 

Por Priscila Bentes 
CEO do Circuito Elegante 

 
Petrópolis é a principal cidade da região serrana fluminense. Além de ter sido 
moradia da realeza nos tempos de império, que lhe confere uma elegância nata, suas 
belezas naturais, aliadas a uma arquitetura preservada de época, a torna um destino 
obrigatório a ser desvendado. 
Seus arredores também merecem destaque. As regiões de Corrêas, Itaipava e Araras 
são um belo exemplo, onde hotéis, pousadas, um polo gastronômico da melhor 
qualidade e um comercio voltado para um público exigente, se unem aos belos 
condomínios, tornando esse, um dos lugares mais bem frequentados da região. 
 
E é nesse cenário que irá acontecer a 1ª. etapa do Rali Mitsubishi Motorsport 
e Outdoor, no dia 29 de maio de 2021. 
 
Se você irá participar do Rali Mitsubishi, aproveite para visitar: 

• O museu Imperial (museuimperial.museus.gov.br), uma verdadeira aula 
de história, que guarda relíquias como o cetro da sagração de D. Pedro I e a 
coroa de D. Pedro 2º. 

• O palácio Quitandinha e sua atmosfera de luxo, que nos anos 1940 foi o 
mais glamuroso hotel-cassino do Brasil.  

• A arquitetura peculiar da casa de Santos-Dumont. 

• O museu da cervejaria Bohemia (bohemia.com.br). 

• O Palácio de Cristal, presente do Conde D’Eu a Princesa Isabel, para 
cultivo de hortaliças. 

 
Para hospedagem, o Circuito Elegante, parceiro da Mitsubishi Motors, 
além de recomendar os melhores estabelecimentos, garante aos participantes tarifas 
especiais e benefícios exclusivos, além de atendimento VIP personalizado, em seus 
hotéis. 
 
 

                       
 
 

file:///E:/Documentos%20compartilhados/Patrocinadores%20e%20Parceiros%20OK/PATROCINADORES/Mitsubishi/2021/Driveline/museuimperial.museus.gov.br
http://www.bohemia.com.br/


                                                                                                          
 

• A Casa Marambaia (casamarambaia.com.br) é o mais novo 
empreendimento hoteleiro de Petrópolis e fica em Corrêas, próxima à 
Itaipava, distrito de Petrópolis, com apenas 07 suítes maravilhosas, tem na 
gastronomia seu ponto forte, nela chefs estrelados pelo Michelin, como David 
Mansaud e Roland Villard, preparam delícias vindas da horta orgânica 
própria e de fornecedores locais para mesa. Tem também um grande 
complexo de lazer, com quadras de tênis, poliesportiva, piscina, sauna, 
fitness, bikes, trilhas, sinuca, piano bar, spa e uma equipe atenciosa pronta 
para lhe surpreender. 

  
 

• A Locanda Della Mimosa (locanda.com.br), localizada em uma área de 
Mata Atlântica preservada, no Vale Florido, região próxima à Araras, também 
distrito de Petrópolis. Lugar perfeito para reunir a família, amigos ou à dois. 
Com uma adega de mais de 400 rótulos, seu restaurante é reconhecido 
internacionalmente. Um lugar aprazível e encantador. 

   
 

• A Casa Rosa (casarosahotel.com.br) que fica no coração do centro histórico 
de Petrópolis, de frente para o Palácio de Cristal e a poucos metros da Cerveja 
Bohemia. Esse pequeno hotel, conta com 14 charmosas acomodações e possui 
o requinte da história e o conforto da modernidade. 

  

https://casamarambaia.com.br/
http://www.locanda.com.br/
http://www.casarosahotel.com.br/


                                                                                                          
 

 
Dicas de onde comer: 

• Casa Marambaia (casamarambaia.com.br), belíssimo restaurante da Casa 
Marambaia, aberto ao publico mediante reservas. Um lugar obrigatório para 
os amantes da Boa Mesa. 

• Locanda Della Mimosa (locanda.com.br), celebre por sua história 
pioneira da alta gastronomia, o restaurante também é aberto ao público 
mediante reservas. 

• Casa Rosa Bistrô (casarosahotel.com.br), um simpático e intimista bistrô, 
que funciona mediante reservas ao público. Uma excelente opção no Centro 
Histórico de Petrópolis. 

• Brassaria Matriz (brassariamatriz.com.br), em Corrêas. Serve carnes 
nobres, pizzas e cervejas especiais, a começar das produzidas na casa. Além 
disso, tem uma localização privilegiada, à beira de um riacho. 

• O Restaurante Lá (restaurantela.com.br), em Secretário, distrito de 
Petrópolis, serve pratos contemporâneos, sem cardápio fixo – a proposta é 
usar os ingredientes mais frescos do dia. Há interessantes opções para 
vegetarianos e veganos. 

• Clube do Filet (clubedofilet.com.br), em Itaipava, considerado por muitos, 
o melhor filet do mundo! Em ambiente descontraído, com uma adega de 
ótima qualidade. Os acompanhamentos são igualmente divinos, como a 
massa caseira com molho de queijo. 

• Em Araras, um dos vales mais charmosos de Petrópolis, as boas opções são o 
Afrânio Restaurante (afraniorestaurante.com.br) com cardápio de 
fondues, massas e pescados, além de vinhos, em espaço aconchegante com 
lareira, deck e jardim e o Restaurante Alvorada 
(restaurantealvorada.com.br), com opções de carnes, frutos do mar, massas 
e hortaliças, além de vinhos, em uma casa acolhedora com jardim e clima 
sossegado. 

• E não poderia faltar nessa lista, o desejado pão com linguiça e o delicioso 
croquete da Casa do Alemão, que tem loja no Quitandinha, no centro 
histórico e uma filial em Itaipava. 

 
 
 
Serviço: 
 

A fim de garantir seus benefícios nas reservas, acesse 0 site 
www.circuitoelegante.com.br e realize seu cadastro usando o código MIT21.  
 
Se precisar de ajuda, fale com um dos concierges do Circuito – 
concierge@circuitoelegante.com.br ou pelo WhatsApp (21) 99706-4850. 
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