
DESCUBRA POR QUE BRASÍLIA ESTÁ NO CORAÇÃO DO BRASIL.



Conheça 
o Brasília 
e região 
Convention 
& visitors 
Bureau 
(BrC&vB)
O Brasília Convention Bureau é uma 
Fundação Privada, sem finalidade 
lucrativa, que surgiu como uma forma 
de promover Brasília como ponto 
turístico estimulando o desenvolvimento 
econômico e social da região. O nosso 
foco principal é utilizar de estratégias de 
marketing para incentivar a realização de 
eventos na cidade.



Fundação
Fundado em 1996 por várias entidades, o 
BRC&VB é o 3º Convention Bureau mais 
antigo do Brasil. Seu trabalho consiste em 
divulgar informações sobre Brasília, como 
infra-estrutura, atrativos da cidade como 
restaurantes, bares, locais interessantes, 
como forma de incentivar a realização de 
eventos e viagens turísticas na cidade.

Conheça as entidades 
fundadoras:
•	 Secretaria de Turismo (SETUR)
•	 Associação Brasileira da Indústria de 

Hotéis (ABIH) 
•	 Associação Brasileira de Agências de 

Viagens (ABAV)
•	 Sindicato das Empresas de Turismo 

(SINDETUR)
•	 Associação Brasileira de Bares e 

Restaurantes (ABRASEL)
•	 Associação Brasileira das Montadoras 

de Eventos (ABEME) 
•	 Federação do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo (FECOMERCIO)

Por que Brasília?
Brasília é uma cidade encantadora. 

Planejada pelos famosos Lucio Costa e 
Oscar Niemeyer, a capital do país possui uma 

arquitetura moderna e autêntica atraindo 
turistas do mundo inteiro. São monumentos 

belíssimos adornados pelos mais amplos 
jardins e espelhos d’água. De beleza única, 

Brasília é repleta de árvores e parques  
que fazem natureza e concreto  

entrarem em harmonia.

A cidade, de qualidade de vida incomparável 
e formada por brasileiros de todas as 

regiões,  é rica em arte, cultura, lazer e 
ecologia. Com toda essa riqueza cultural, 

sede de 84 embaixadas de países de 
diferentes continentes, além do espírito 
acolhedor, Brasília é o lugar ideal para  

shows e eventos profissionais.
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turismo em Brasília
A cidade de Brasília oferece uma série de opções de turismo para aqueles que vão ficar na 
capital seja por alguns dias ou apenas um final de semana. Visitantes podem conhecer desde os 
edifícios mais famosos, como o Congresso Nacional e o Palácio da Alvorada, às cachoeiras mais 
próximas, como o Salto do Tororó e a Chapada Imperial. Vai passar um tempo em Brasília? Então 
veja algumas das opções de turismo que mais combinam com você.

turismo Cívico
•	 Esplanada dos Ministérios
•	 Praça dos Três Poderes
•	 Congresso Nacional
•	 Palácio do Planalto
•	 Panteão da Pátria Tancredo Neves
•	 Supremo Tribunal Federal
•	 Palácio do Buriti

turismo arquitetônico
•	 Catedral Metropolitana
•	 Teatro Nacional
•	 Ponte Juscelino Kubitschek
•	 Complexo Cultural da República
•	 Procuradoria Geral da República
•	 Templo da Boa Vontade (LBV)

turismo Jurídico
•	 Palácio da Justiça
•	 Palácio do Itamaraty
•	 Superior Tribunal de Justiça
•	 Tribunal de Contas da União
•	 Advocacia Geral da União
•	 Tribunal Superior do Trabalho

turismo monumentos e 
Cidades históricas
•	 Memorial JK
•	 Praça do Cruzeiro
•	 Ermida Dom Bosco
•	 Memorial dos Povos Indígenas
•	 Catetinho
•	 Pirenópolis (GO)
•	 Cidade de Goiás (GO)

turismo ecológico
•	 Chapada Imperial
•	 Poço Azul
•	 Salto do Tororó
•	 Salto do Itiquira
•	 Jardim Botânico
•	 Parque da Cudade Sarah 

Kubitschek



Conheça 
nossos 
serviços

guias de turismo
Os profissionais credenciados do 
Brasília Convention Bureau são 
altamente capacitados. Cadastro no 
Ministério do Turismo, domínio em duas 
ou mais línguas, além do mínimo de 
dois anos de experiência, são apenas 
algumas das características que fazem 
desses profissionais a companhia ideal 
para a sua viagem. 

agências de turismo e 
locadoras
Está precisando alugar um carro ou 
agendar uma viagem? Em Brasília 
existem mais de 20 agências de 
turismo e locadoras de automóveis. 
Saiba onde ficam as mais próximas a 
você acessando o nosso site.

espaços para eventos
Salões de festa, salas para espetáculos e auditórios 
são apenas alguns dos espaços que existem em 
Brasília. Além do Centro de Convenções Ulysses 
Guimarães, são mais de 460 locais destinados 
à realização de eventos na cidade. Quer saber o 
melhor lugar para o seu evento? Entre no nosso site 
que nós te respondemos.

meios de hospedagem
Em Brasília você pode escolher desde a pousada 
mais tradicional ao hotel 5 estrelas mais 
sofisticado. São mais de 60 estabelecimentos 
de hospedagem em todo o Distrito Federal. Não 
falta opção para quem busca lazer e descanso. 
Conheça os nossos associados.

restaurantes e Bares
Seja um buffet para um evento ou um 
restaurante para uma reunião, Brasília, 
sem dúvidas, é a melhor opção para você. 
Terceiro polo gastronômico do país, a 
cidade promove uma série de eventos como 
o Brasília Restaurante Week e o Festival 
Sabor Brasil. Não perca a oportunidade 
de saborear a deliciosa comida dos 
restaurantes brasilienses. 

mais serviços
O Brasília Convention Bureau traz em seu 
site (www.brasiliaconvention.com.br) tudo 
o que você precisa para promover o seu 
evento e manter uma boa estadia. Conheça 
os nossos associados e encontre as 
melhores opções para o que você precisa:
•	 Operadoras
•	 Receptivo
•	 Apoio a Eventos
•	 Áudio, Vídeo e Equipamentos
•	 Consultoria em Serviços de Spa e Bem 

Estar
•	 Credenciamento
•	 Gráficas
•	 Lazer e Entretenimento
•	 Mídia e Publicidade
•	 Montadoras
•	 Organizadoras de Eventos
•	 Promotores Culturais



Quer ser um 
de nossos 
assoCiados?
Só no Brasília C&VB você poderá 
desfrutar de benefícios exclusivos 
que trarão mais resultados para o seu 
negócio. Se a sua empresa atua na 
área de turismo e está interessada em 
tornar-se um de nossos associados basta 
acessar o site www.brasiliaconvention.
com.br e clicar no link “COMO SE 
ASSOCIAR”. É muito fácil e prático. 
Lá você verá toda a documentação 
necessária e os termos de parceria.
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