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Este miniguia foi elaborado para levar você em um passeio 
pelos tesouros do cerrado em Brasília.

A Capital é lar de diversas espécies de flora e fauna endêmicas 
do segundo maior bioma da América Latina, e também é 
considerada porta de entrada para a Chapada dos Veadeiros, 
Patrimônio Natural Mundial.

Prepare-se para encontrar verdadeiros tesouros ecológicos 
como cachoeiras, piscinas de água mineral, trilhas e parques 
ideais para a prática de ecoturismo e turismo de aventura. 

Mas se o que você busca é se desconectar da vida na cidade, 
a extensa área rural do DF é repleta de rústicas pousadas e 
hotéis-fazendas completos com paisagens que impressionam 
e convidam à contemplação, lugares onde se pode relaxar 
com atividades típicas da fazenda, como passeios a cavalo, 
pescarias e observação de pássaros ou se fartar com o melhor 
da cozinha típica do campo.

Bom passeio!

This mini-guide is designed to take you on a tour of the 
cerrado treasures in Brasília.

The Capital is home to several species of flora and fauna 
endemic to the second largest biome in Latin America, 
and is also considered a gateway to the Chapada dos 
Veadeiros, World Natural Heritage.

Get ready to find true ecological treasures such as 
waterfalls, mineral water pools, trails and parks ideal for 
ecotourism and adventure tourism.

But if what you are looking for is to disconnect from life in 
the city, the extensive rural area of the FD is full of rustic 
inns and farm hotels complete with landscapes that 
impress and invite contemplation. 

Places where you can relax with typical farm activities, 
such as horseback riding, fishing and bird watching or 
indulging in the best of the typical cuisine of the countryside.

Have a good trip!

Bem-vindo a Brasília,

Cidade Parque!
Welcome to Brasília,

Park City!
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PARQUE NACIONAL DE BRASÍLIA – ÁGUA MINERAL

FLORESTA NACIONAL DE BRASÍLIA – FLONA

JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

SALTO DO TORORÓ

JARDIM ZOOLÓGIO DE BRASÍLIA

PARQUE DA CIDADE – SARAH KUBITSCHEK

PARQUE OLHOS-D’ÁGUA

PARQUE DAS GARÇAS

BRASÍLIA RURAL

VIVA LAGO OESTE

TORRE DE TV DIGITAL

CHAPADA DOS VEADEIROS

PARA OS APAIXONADOS PELO PÔR 
DO SOL, AO FINAL DA TARDE OLHEM 
PARA O CÉU E BOM ESPETÁCULO!
For lovers of the sunset, at the end 
of the afternoon look at the sky and 
have a good show!

ESCOLHA SEUS LOCAIS 
FAVORITOS PARA VISITAR;
Choose your favorite 
places to visit;

LEVE SUA GARRAFA DE ÁGUA, 
PRINCIPALMENTE NA ÉPOCA DA SECA;
Take your water bottle, especially 
in the dry season;

PARA QUEM FIZER A ROTA A PÉ OU DE BICICLETA, 
NÃO SE ESQUEÇA DO FILTRO SOLAR;
For those who make the route on foot or 
by bicycle, do not forget the sunscreen;

PESQUISE O MEIO DE TRANSPORTE 
MAIS ACESSÍVEL ATÉ O LOCAL;
Search for the most accessible 
means of transport to the location;

CONSULTE SOBRE OS HORÁRIOS 
DE FUNCIONAMENTO;
Inquire about opening hours;

DICAS
TIPS

UMA SELEÇÃO DE 
12 PONTOS TURÍSTICOS 
REPRESENTATIVOS DO TEMA 
COM FOTOS, DICAS E SERVIÇOS 
PARA GUIAR A SUA VIAGEM.

IN THIS GUIDE YOU WILL FIND

A selection of 12 tourist attractions 

representative of the theme, with photos, 

tips and services to guide your trip.



PARQUE NACIONAL DE 
BRASÍLIA – ÁGUA MINERAL

O Parque Nacional de Brasília, também conhecido como 
Água Mineral, é uma área de conservação situada a 10 km 
do centro de Brasília. Suas atrações mais populares são 
as piscinas de água cristalina formadas pelas nascentes 
e poços naturais que surgem às margens do Córrego 
Acampamento. O parque também oferece trilhas de 
pequena e média dificuldade, uma aventura cheia de 
emoção para toda a família. A flora preservada e a rica 
fauna local são um espetáculo à parte. Pelas trilhas, 
é comum avistar pássaros raros e animais típicos do 
cerrado, tais como macacos, lobos-guará, tatus-canastra, 
tamanduás-bandeira, jaguatiricas, papagaios e diversas 
outras espécies que fazem do parque seu lar. Com tantos 
atrativos, a Água Mineral é um passeio essencial para quem 
ama a natureza.

The Brasília National Park, also known as Mineral Water, is a 
conservation area located 10 km from the center of Brasília. 
Its most popular attractions are the crystal-clear swimming 
pools formed by the natural springs and wells that appear 
on the banks of the Camp Stream. The park also offers trails 
of small and medium difficulty, an adventure full of emotion 
for the whole family. The preserved flora and the rich local 
fauna are a spectacle apart. Along the trails, it is common 
to see rare birds and animals typical of the cerrado, such as 
monkeys, maned wolves, giant armadillos, giant anteaters, 
ocelots, parrots and several other species that call the park 
home. With so many attractions, Mineral Water is an essential 
tour for those who love nature.

Via EPIA, BR-040 – Setor 
Militar Urbano

Abre diariamente, 8h - 16h
Open daily, 8am-4pm

R$ 14,00 (meia-entrada)
R$ 14,00 (half price)

(61) 3233-4553
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FLORESTA NACIONAL 
DE BRASÍLIA – FLONA

Localizada na região de Taguatinga, a Floresta Nacional 
de Brasília possui a maior trilha sinalizada do país em uma 
unidade de conservação. Criada em 1999, a Flona tem 
uma área de 9 mil hectares de cerrado e ajuda a preservar 
a nascente do Rio Descoberto, responsável por 70% do 
abastecimento de água potável do Distrito Federal. A 
Floresta é aberta à visitação e dispõe de trilhas indicadas 
para todos os gostos. Seja de bicicleta ou a pé, a Flona é 
uma verdadeira aventura para os amantes da fauna e da 
flora do cerrado.

Located in the region of Taguatinga, the National Forest of 
Brasília has the largest signposted trail in the country in 
a conservation unit. Created in 1999, Flona has an area of 
9 thousand hectares of cerrado and helps preserving the 
source of the Descoberto River, responsible for 70% of the 
drinking water supply in the Federal District. The Forest 
is open to visitors and has trails suitable for all tastes. 
Whether by bike or on foot, Flona is a real adventure for 
lovers of the fauna and flora of the cerrado.

(61) 3355-5517 e 3355-5940

@flonabrasilia

BR-070, km 3 – Taguatinga/DF

Abre diariamente, 8h - 17h
Open daily, 8am-5pm
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JARDIM BOTÂNICO 
DE BRASÍLIA

O Jardim Botânico é um impressionante museu natural, 
que reúne diversas plantas nativas do Brasil e de outros 
países. O local oferece aos seus visitantes vários atrativos, 
tais como trilhas, espaço para piquenique, restaurantes, 
anfiteatro, orquidário, relógio de sol, jardim sensorial, jardim 
japonês e diversos espelhos-d’água. O Jardim Botânico de 
Brasília é um passeio imperdível pela rica flora do Brasil e 
do mundo. Reserve um tempo para viver essa experiência.

The Botanical Garden is an impressive natural museum, 
which brings together several plants native to Brazil 
and other countries. The place offers its visitors several 
attractions, such as trails, picnic area, restaurants, 
amphitheater, orchidarium, sundial sensory garden, 
Japanese garden and several ponds. The Botanical Garden 
of Brasília is an unmissable walk through the rich flora of 
Brazil and the world. Take time to live this experience.

Terça a domingo, 9h - 17h
Tuesdays to Sundays, 9am-5pm

R$ 5,00$

Setor de Mansões Dom Bosco, 
Área Especial, Lago Sul

(61) 3248-0987

@jardimbotanicodebrasilia
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SALTO DO
TORORÓ

O Salto do Tororó é um dos locais mais procurados para 
banhos de cachoeira e ecoturismo no Distrito Federal. 
Bastante frequentado por praticantes de rapel e mountain 
bike, o lugar também oferece aventura para toda a família. 
Sua trilha é curta, com apenas 2 km de extensão, uma 
caminhada leve repleta de borboletas, pássaros e flores 
típicas do cerrado, que ao final recompensa o visitante 
com uma vista privilegiada do salto de 18 metros de 
altura.  Distante apenas 30 km do centro de Brasília, o 
Salto do Tororó está localizado na Região Administrativa 
de Santa Maria, conhecida por possuir a segunda maior 
população urbana do DF, por sediar áreas militares do 
Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego, o 
CINDACTA, e também por reunir belezas naturais que são 
verdadeiros tesouros do cerrado.

BR-251/DF 140 – Santa Maria

Abre diariamente, 6h - 18h
Open daily, 6am-6pm

(61) 99167-7772

@brasilia_ambiental

DSDS

Tororó Leap is one of the most popular places for waterfall 
bathing and ecotourism in the Federal District. Frequently 
frequented by rappel and mountain bike practitioners the 
place also offers adventure for the whole family. Its trail is 
short, only 2 km long, a light walk full of butterflies, birds and 
flowers typical of the cerrado, which at the end rewards 
the visitor with a privileged view of the 18 meters high leap. 
Just 30 km from the center of Brasília, Tororó Leap is located 
in the Administrative Region of Santa Maria, known for 
having the second largest urban population in the FD, for the 
military areas of the Integrated Center for Air Defense and 
Traffic Control, CINDACTA , and also for gathering natural 
beauties that are true treasures of the cerrado.

GJ



JARDIM ZOOLÓGICO 
DE BRASÍLIA

O Zoológico de Brasília é lar de mais de 1.200 animais 
de diversas espécies e oferece várias atrações a seus 
visitantes, dentre as quais se destacam o Museu de 
Ciências Naturais, viveiro de borboletas, área para 
piqueniques, parquinho, serpentário, lagos artificiais e 
lanchonetes. Outra experiência única no Zoo é o Santuário 
da Vida Silvestre, uma Área de Relevante Interesse 
Ecológico (ARIE), onde é possível observar os animais em 
seu habitat natural, principalmente aves típicas do cerrado. 
Uma dica são as visitas noturnas realizadas às terças e 
quintas, às 19h. Essas visitas são indicadas para adultos 
e crianças a partir de 8 anos de idade, e é necessário 
agendamento prévio pelo e-mail deam@zoo.df.gov.br com 
no mínimo 5 dias úteis de antecedência. As vagas são 
limitadas a 40 visitantes.

The Brasília Zoo is home to more than 1,200 animals of 
different species and offers several attractions to its visitors, 
among which the Natural Sciences Museum, butterfly farm, 
picnic area, playground, serpentarium, artificial lakes and 
snack bars stand out. Another unique experience at the Zoo 
is the Wildlife Sanctuary, an Area of Relevant Ecological 
Interest (ARIE), where it is possible to observe animals in their 
natural habitat, especially birds typical of the cerrado. A tip 
is the night visits made on Tuesdays and Thursdays, at 7pm. 
These visits are recommended for adults and children from 8 
years of age, and it is necessary to book in advance by e-mail 
deam@zoo.df.gov.br at least 5 working days in advance.
Places are limited to 40 visitors.

Terça a domingo, 9h - 17h
Tuesdays to Sundays, 9am-5pm

R$ 5,00 (meia-entrada)
R$ 5,00 (half price)

Avenida das Nações, 
Via L4 Sul

(61) 3445-7000

@zoobrasilia

$
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PARQUE DA CIDADE
– SARAH KUBITSCHEK

O Parque da Cidade é um dos maiores parques urbanos do 
mundo e o maior da América Latina. Esse extenso centro 
de lazer ao ar livre oferece aos seus visitantes quadras de 
esportes, pista de caminhada e patinação, ciclovias e trilhas 
por seus bosques com árvores nativas do cerrado. Nas 
dependências do Parque ainda encontramos um pavilhão de 
exposições, lago artificial, centro hípico, parque de diversões, 
kartódromo, restaurantes, churrasqueiras comunitárias e 
espaços para piquenique. No Parque também encontramos 
os inconfundíveis jardins do paisagista Roberto Burle Marx 
e azulejos do renomado artista Athos Bulcão, uma simbiose 
perfeita entre a arte e a natureza na Capital Federal.

City Park is one of the largest urban parks in the world and 
the largest in Latin America. This extensive outdoor leisure 
center offers visitors sports courts, a walking circuit and 
skating rink, bike paths and trails through its forests with 
native cerrado trees. On the grounds of the Park we also 
find an exhibition pavilion, artificial lake, equestrian center, 
amusement park, go-kart track, restaurants, community 
barbecues and picnic spaces. In the Park we also find the 
unmistakable gardens of landscaper Roberto Burle Marx 
and tiles by the renowned artist Athos Bulcão, a perfect 
symbiosis between art and nature in the Federal Capital.

Eixo Monumental, Asa Sul

Abre diariamente
Open daily

(61) 3224-1015

@parquedacidadedebrasilia
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PARQUE 
OLHOS-D’ÁGUA

Localizado entre as quadras 412 e 415 da Asa Norte, o 
Parque Olhos-d’Água abriga uma grande biodiversidade, 
incluindo peixes, aves, anfíbios, répteis e mamíferos, tais 
como as simpáticas capivaras. Sua rica flora é formada 
por plantas nativas do cerrado e árvores frutíferas, como 
bananeiras, figueiras e mangueiras. No local também 
encontramos a Lagoa do Sapo, abastecida por diversas 
nascentes, e um riacho cortado por duas pequenas pontes 
ao longo do Parque. O Olhos-d’Água oferece aos seus 
visitantes pistas para caminhada, relógio de sol, espaço 
para atividades culturais como espetáculos teatrais, shows 
musicais, prática coletiva de yoga e tai chi chuan e trilhas 
acessíveis por seus belos bosques.

Located between blocks 412 and 415 of Asa Norte, the Water 
Eyes Park is home to a great biodiversity, including fish, birds, 
amphibians, reptiles and mammals, such as the friendly 
capybaras. Its rich flora is formed by native plants from 
the cerrado and fruit trees, such as banana, fig and mango 
trees. In the place we also find the Frog Lagoon, supplied by 
several springs, and a stream cut by two small bridges along 
the Park. Water Eyes offers visitors walking trails, a sundial, 
space for cultural activities such as theatrical shows, music 
shows, collective practice of yoga and tai chi chuan and 
accessible trails through its beautiful forests.

(61) 3349-5793

@parqueecologicoolhosdagua

SQN 413 a 415

Abre diariamente, 6h - 20h
Open daily, 6am-8pm
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PARQUE 
DAS GARÇAS

O Parque das Garças é um parque ecológico localizado na 
ponta da península do Lago Norte, característica única que 
dá ao local uma atmosfera praiana. No Parque de beleza 
exuberante é fácil encontrar várias espécies de aves como 
corujas, patos e as famosas garças que dão nome ao local. 
Nele também é possível praticar stand-up paddle, caiaque e 
kitesurf. Seu vasto gramado é ideal para piqueniques ao ar 
livre, atividades familiares, além de ser palco de inúmeros 
eventos culturais da cidade.

Cranes’ Park is an ecological park located at the tip of the 
North Lake peninsula, a unique feature that gives the place 
a beachy atmosphere. In the Park of exuberant beauty it 
is easy to find several species of birds such as owls, ducks 
and the famous cranes that give the place its name. It is 
also possible to practice stand-up paddle, kayaking and 
kite surfing. Its vast lawn is ideal for outdoor picnics, family 
activities, as well as being the stage for numerous cultural 
events in the city.

St. de Habitações Individuais Norte
– SHIN, QL 15/16 – Lago Norte

(61) 3367-2000

Abre diariamente
Open daily

@brasilia_ambiental
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BRASÍLIA 
RURAL

Brasília tem diversos atrativos naturais em suas 
propriedades rurais abertas à visitação. São várias opções 
de lazer em contato direto com toda a beleza bucólica do 
cerrado brasiliense. O visitante pode desfrutar de passeios 
a cavalo e charretes, pescaria, trilhas, mirantes, cachoeiras, 
restaurantes com comidas típicas regionais preparadas 
no fogão a lenha, além das diversas pousadas e hotéis-
fazendas com terras cultivadas e criações de animais, 
tudo em meio às belas paisagens bucólicas do cerrado. É 
possível levar para casa diversos produtos locais, como 
doces, compotas e artesanato.

Brasília has several natural attractions in its rural properties 
open to visitors. There are several leisure options in direct 
contact with all the bucolic beauty of the cerrado of Brasília. 
The visitor can enjoy horseback riding and carriages, fishing, 
hiking trails, viewpoints, waterfalls, restaurants with typical 
regional foods prepared on the wood stove, as well as 
several inns and farm hotels with cultivated land and animal 
husbandry, all in the midst of beautiful bucolic landscapes 
of the cerrado. It is possible to take home several local 
products, such as sweets, jams and handicrafts.

Ruraltur: (61) 3242-9600
Ramal 128 (13h-18h)

@guiabrasiliarural

http://guiabrasiliarural.com.br
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VIVA LAGO 
OESTE

O Núcleo Rural Lago Oeste é uma região que une natureza, 
cultura e turismo. Seu estilo de vida sustentável, fauna 
e flora abundantes e a proximidade com o perímetro 
urbano de Brasília atraem muitos visitantes em busca de 
aventura e experiências exclusivas. Localizado a apenas 
22 km do centro de Brasília, o Lago Oeste é referência em 
produção bioecológica e orgânica, com a utilização de 
sistemas de plantio sustentáveis como a permacultura e 
a agrofloresta. Devido ao crescente interesse do público 
pela região, moradores locais e empreendedores criaram o 
roteiro Viva Lago Oeste, que conta com pousadas rústicas, 
hospedagens de charme, trilhas, ciclovias, restaurantes, 
comércio, cachoeiras, ateliês e empórios. Localizado entre 
a Reserva Biológica da Contagem e o Parque Nacional 
de Brasília, o Lago Oeste oferece uma experiência natural 
única e preciosa.

The West Lake Rural Nucleus is a region that unites nature, 
culture and tourism. Its sustainable lifestyle, abundant 
fauna and flora and its proximity to Brasília’s urban 
perimeter attract many visitors in search of adventures 
and experiences in natural environments. Located just 22 
km from downtown Brasília, the West Lake is a reference 
in bioecological and organic production, with the use of 
sustainable planting systems such as permaculture and 
agroforestry. Due to the growing public interest in the 
region, local residents and entrepreneurs created the Viva 
West Lake itinerary, which features rustic inns, charming 
lodgings, trails, bike paths, restaurants, shops, waterfalls, 
studios and emporiums. Located between the Contagem 
Biological Reserve and the Brasília National Park, West Lake 
offers a unique and precious natural experience.

Área de Preservação do Planalto 
Central, Lago Oeste, DF-003

(61) 3302-4450 e 98134-8332

@vivalagooeste



TORRE DE
TV DIGITAL

Inaugurada em 21 de abril de 2012, em celebração ao 
aniversário da Capital, a Torre de Televisão Digital de Brasília 
está localizada a menos de 20 quilômetros do centro 
da cidade, em uma área serrana cercada por ecotrilhas, 
tesouros naturais e uma vista panorâmica de tirar o fôlego.
A impressionante estrutura, com 170 metros de altura e 
duas cúpulas metálicas revestidas em vidro, foi o último 
projeto de Oscar Niemeyer para Brasília. Seu desenho 
lembra o de flores típicas da nossa região, o que acabou 
rendendo ao monumento o carinhoso apelido de “Flor do 
Cerrado”. Este nome ganha um significado ainda maior 
porque a Torre é localizada próxima a saída norte do DF, no 
caminho para a Chapada dos Veadeiros, Patrimônio Natural 
Mundial e Reserva da Biosfera do Cerrado. Além de possuir 
um dos mais impressionantes e concorridos mirantes do 
Distrito Federal, a Torre de TV Digital também costuma 
receber eventos como feiras, festas e festivais.

Setor Habitacional 
Taquari, Lago Norte

Finais de semana e feriados, 9h - 17h
Weekends and holidays, 9am-5pm 

Inaugurated on April 21, 2012, in celebration of the Capital’s 
anniversary, the Brasília Digital Television Tower is located 
less than 20 kilometers from the city center, in a mountainous 
area, surrounded by eco-trails, natural treasures and a 
breathtaking panoramic view. The impressive structure, 
170 meters high and two metal domes covered in glass, 
was Oscar Niemeyer’s last project for Brasília. Its design 
resembles that of flowers typical of our region, which ended 
up giving the monument the affectionate nickname “Cerrado 
Flower”. This name takes on an even greater significance 
because the Tower is located near the north exit of the FD, on 
the way to Chapada dos Veadeiros, a World Natural Heritage 
and Cerrado Biosphere Reserve. In addition to having one of 
the most impressive and popular viewpoints in the Federal 
District, the Digital TV Tower also usually hosts events such 
as fairs, parties and festivals.

EM BV BP



CHAPADA DOS
VEADEIROS

A Chapada dos Veadeiros é um dos destinos de ecoturismo 
mais fascinantes do país. Sua exuberante natureza 
atrai turistas de todo o mundo. Reconhecido como Sítio 
do Patrimônio Natural Mundial pela Unesco, o Parque 
Nacional da Chapada dos Veadeiros fica a apenas 260 
km de Brasília. Entre as principais atrações da Chapada 
estão suas diversas cachoeiras, medindo até 120 metros 
de altura, trilhas, cânions, rios e mirantes com vistas de 
tirar o fôlego devido a sua magnitude. O município de Alto 
Paraíso, do qual a histórica Vila de São Jorge faz parte, é o 
local mais procurado pelos turistas por oferecer diversos 
restaurantes, hotéis, pousadas e atrações culturais 
durante o ano inteiro. Vale a pena se programar para 
curtir os festivais de música, mostras de cinema e feiras 
gastronômicas que utilizam temperos e frutos do cerrado 
como ingrediente principal. Uma experiência rica, deliciosa 
e imperdível pelo segundo maior bioma do Brasil.

Chapada dos Veadeiros is one of the most fascinating 
ecotourism destinations in the country. Its lush nature 
attracts tourists from all over the world. Recognized as 
a World Natural Heritage by UNESCO, the Chapada dos 
Veadeiros National Park is just 260 km from Brasília. Among 
the main attractions of Chapada are its several waterfalls, 
measuring up to 120 meters in height, trails, canyons, 
rivers and viewpoints with breathtaking views due to its 
magnitude. The municipality of Alto Paraíso, of which the 
historic Vila de São Jorge is a part, is the most popular 
place for tourists because it offers several restaurants, 
hotels, inns and cultural attractions throughout the year. 
It is worth planning to enjoy music festivals, film shows 
and gastronomic fairs that use spices and fruits from 
the cerrado as the main ingredient. A rich, delicious and 
unmissable experience in the second largest biome in Brazil.

Rodovia GO-239, km 36

@chapadadosveadeiros

(62) 3455-1114 e (62) 3455-1090
– CAT de São Jorge

NENE



OUTRAS
ROTAS

Chegamos ao final da Rota do 
Cerrado, esperamos que você 
tenha apreciado o passeio.
Para que suas próximas aventuras 
pelos pontos turísticos de Brasília sejam ainda mais
inesquecíveis, preparamos para você outras opções 
de rotas temáticas especiais: Rota Náutica, Rota 
Fora dos Eixos, Rota Cívica, Rota Arquitetônica, 
Rota Cultural e Rota da Paz. Para mais informações 
acesse nosso site ou o QR Code acima.

Até a próxima, Brasília te espera de asas abertas!

We have reached the end of the Cerrado Route, 
we hope you have enjoyed the tour. To make your 
next adventures in the sights of Brasília even more 
unforgettable, we have prepared for you other 
options of special thematic routes: Nautical Route, 
Route Off the Axes, Civic Route, Architectural Route, 
Cultural Route and Peace Rout. For more information 
access our website or the QR Code above.

See you next time, Brasília awaits you with open wings!

FICHA TÉCNICA

COLEÇÃO ROTAS BRASÍLIA - JULHO 2020
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CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA – CAT
TOURISTIC INFORMATION

Funcionamento: todos os dias, das 9h às 18h 
(Exceto o CAT da Torre de TV Digital)

Open daily from 9am to 6pm
(Except for CAT - Torre de TV Digital)

Aeroporto/Airport 

Praça dos Três Poderes – Esplanada dos Ministérios

Rodoferroviária de Brasília – Ao lado do Extra Sul

Setor Hoteleiro Sul – Próximo ao Hotel Nacional

Setor Hoteleiro Norte – Ao lado do Kubitschek Plaza

Torre de TV Digital de Brasília – Lago Norte
Funcionamento: finais de semana e feriados, das 9h às 18h
Opens on weekends and holidays, from 9am to 6pm 



Cerrado Tour
Park City
Cerrado Tour
Park City

Cidade Parque

BRASÍLIABRASÍLIA

turismo.df.gov.br

/seturdf
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