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Fortaleza

Fortaleza fez bem dever de casa em relação a estádio para o Mundial. A

Arena Castelão foi a primeira praça esportiva pronta para a Copa. A

cidade receberá seis jogos, um deles, já certo, da Seleção Brasileira. A

capital cearense, que possui pouco mais de 2,5 milhões de habitantes,

tem como cartões postais a Av. Beira Mar, o Theatro José de Alencar e as

jangadas. A marca registrada é o clima tropical, de dias ensolarados a

grande parte do ano.

São Paulo

Popularmente conhecida como Terra da Garoa, São Paulo é muito mais

que a principal metrópole do País. A capital paulista também respira

cultura, arte, música e futebol, com quatro grandes torcidas dividindo a

preferência popular (Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo). Os

seis jogos que a cidade receberá na Copa serão realizados no estádio

Itaquerão, finalizado às vésperas do Mundial. Entre as partidas, a

abertura da competição e uma das semifinais da Copa.

Rio de Janeiro

Famosa pelo calçadão da praia de Ipanema, pelo bondinho do Pão de

Açucar e pelo Cristo Redentor, o Rio de Janeiro é um ponto de visitação
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pernambucana possui uma população de cerca de 1,6 milhão de

habitantes e respira futebol. Santa Cruz, Náutico e Sport dividem a

preferência dos torcedores. Com a Arena Pernambucano pronta desde

2013, Recife receberá cinco jogos da Copa do Mundo, incluindo uma

partida de oitavas-de-final.

Salvador

"Sorria, você está na Bahia". É assim que os moradores de Salvador

costumam receber os turistas que chegam na cidade. Além de belas

praias, do Elevador Lacerda e do Pelourinho, Bahia tem um rico

patrimônio histórico preservado, representado sobretudo por igrejas de

arquitetura clássica. Com a Arena Fonte Nova repaginada para a Copa,

Salvador receberá seis partidas do Mundial no Brasil, incluindo dois

grandes confrontos, como Espanha x Holanda e Alemanha x Portugal.

Belo Horizonte

Terra do Pão de Queijo e bela Lagoa da Pampulha, Belo Horizonte foi a

segunda cidade-sede que teve estádio pronto para a Copa do Mundo: o

Mineirão. A Arena preservou o nome original do estádio e passou por

intenso processo de modernização para a Copa. Grandes atacantes que

brilharam na Seleção, como Ronaldo, Tostão, Reinaldo e Dario já tiveram

o estádio como sua vitrine. Agora, Belo Horizonte se prepara para

receber os astros de Argentina e Inglaterra na 1ª fase da Copa.

Porto Alegre

Localizada no extremo Sul do Brasil, Porto Alegre é caracterizada por ter

temperaturas muito mais amenas do que no restante das capitais

brasileiras, com uma média anual de 19,5°C. A paixão pelo futebol e o

fanatismo das torcidas de Internacional e Grêmio ajudam a aquecer o

clima na cidade. O Beira-Rio receberá os jogos do Rio Grande do Sul na

Copa. O estádio enfrentou dificuldades para ficar dentro do prazo, mas,

ainda assim, foi contemplado com quatro partidas do Mundial.

Natal

A capital potiguar tem orgulho de ser conhecida como Cidade do Sol,

conquistado graças ao clima tropical que garante temperatura média de

28º C e possui quase 300 dias ensolarados por ano. Com forte vocação

para o turismo, Natal é a cidade sul-americana mais próxima da Europa.

Dona de belas praias, carrega os atrativos naturais até no nome do

estádio: Arena das Dunas. O estádio receberá quatro partidas da Copa

do Mundo, incluindo o clássico Uruguai x Itália.

Curitiba

Uma das capitais com temperatura mais amena do Brasil, Curitiba tem

como grande cartão postal o belíssimo Jardim Botânico, que o turista não

pode deixar de conhecer em sua passagem na cidade. A Arena da

Baixada será a casa da Copa do Mundo no estado do Paraná. O estádio

foi construído em 1934 no local anteriormente havia um depósito do

Exército Brasileiro. Em 1997 foi reconstruído a partir do zero, sendo

reaberto em 1999. Agora, passou por nova modernização para a Copa.

Manaus

Capital mais populosa da região Norte do Brasil, Manaus tem cerca de

dois milhões de habitantes e uma rica cultura, movimentada pela tradição

dos bois Caprichoso e Garantido. Uma das atrações marcantes da cidade

é a confluência dos rios Negro e Solimões, que dão continuidade ao rio

Amazonas. A cidade receberá quatro jogos da Copa do Mundo, todos

realizados na Arena Amazônia, que possui um projeto arquitetônico

dotado de uma estrutura metálica similar à de um cesto de palha típico da

região.

Cuiabá

A vegetação é o clima quente são marcas características de Cuiabá,

situada na região Norte do Brasil. A capital do Mato Grosso está

localizada num local privilegiado para os turistas, ponto de encontro de

três dos ecossistemas mais importantes e característicos do Brasil: as

savanas do Cerrado, as terras úmidas do Pantanal e a Amazônia. A
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cidade receberá quatro partidas da Copa do Mundo na Arena Pantanal,

estádio que possui capacidade para 44 mil torcedores.
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