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A maior metrópole brasileira, também conhecida como terra da garoa, é o segundo 
lugar que mais consome pizza no mundo, acredita? São Paulo é expert quando 
falamos de roteiros culturais e gastronômicos. 

 Mas por que escolher Sampa como seu próximo destino?

Com 466 anos, a cidade que nunca dorme oferece estádios, museus, bibliotecas, 
parques, baladas, arte e avenidas que transformam a viagem de qualquer um 
em uma experiência única. Temos certeza de que você encontrará espaço na sua 
agenda para conhecer a diversidade de São Paulo. 

Vamos com a gente?

Sobre 
o e-book

Clique aqui
e confira

as promos
para esse 

destino
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Mas se o plano for uma trip 

mais completa e com opções 
fora do comum, pode ir          

para a página
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Se você vem a trabalho ou tem poucos dias 
para curtir um roteiro rápido pela cidade,                      
vai encontrar todas as dicas na página

Quem vem à cidade para trabalhar também pode se 
surpreender com locais perfeitos para curtir a noite e 

experimentar o que ela oferece, seja em gastronomia, 
que é um grande ponto forte da capital paulista,       

ou em lugares que garantem o fervo. 

 Daremos dicas de onde se divertir, do que comer 
e dos melhores bairros para se hospedar. Nosso guia 
é feito especialmente para você que conseguiu uma 

folguinha após o trampo ou veio tirar férias para viver 
toda a cultura da cidade.

https://www.submarinoviagens.com.br/especiais/ebook-sao-paulo?utm_source=ebook&utm_medium=&utm_campaign=saopaulo&promo=
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Ótima localização   
Localizado em uma das pontas da Avenida Paulista, o bairro 

Paraíso é ótimo para quem quer fácil acesso aos pontos 
turísticos.  A região conta com metrô, linhas de ônibus.            

O Parque Ibirapuera e o Aeroporto de Congonhas ficam a 
poucos minutos de lá usando carro.

Praticidade  
O bairro Consolação deixa você pertinho dos principais 

pontos turísticos. Se você se hospedar por lá contará com 
vários centros culturais, cinemas, restaurantes e bares, além 
de ter fácil acesso ao metrô (linha verde/linha amarela) que 

te fará chegar rápido aos quatro cantos da cidade.

Além disso, o bairro do Bixiga está logo ao lado e também 
é bastante procurado – principalmente por suas cantinas 

italianas e bares.

Se você quer:

Avenida
     Paulista

Pausa para dormir
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Apesar de São Paulo quase nunca dormir, você precisará 
de uma pausa depois de um dia cheio de trabalho ou após 
conhecer tantos lugares incríveis. Aqui embaixo separamos 

ótimas opções de hospedagem. Escolha a que mais combina 
com você e aproveite!

https://www.submarinoviagens.com.br/hotel/sao-paulo-sp?utm_source=ebook&utm_campaign=saopaulo


Hora de
bater perna

São Paulo oferece muitas atrações, desde parques até centros comerciais e galerias 
de arte. É quase impossível sair dessa cidade sem aprender alguma coisa em cada 
lugar visitado. Por isso, para te ajudar a explorá-la ao máximo, seja em apenas algumas 
horas de stopover entre uma conexão e outra, seja em viagens curtas de um dia ou 
três, selecionamos alguns passeios para você:

Museu de Arte de São Paulo 
Também conhecido como MASP, é um dos museus mais importantes e visitados da 
cidade. Além da arquitetura marcante que se tornou cartão-postal, o local oferece 
apresentações culturais e feiras no vão, além de exposições nos outros andares que 
contam com mais de 8 mil peças. Lá você encontra obras de artistas renomados como 
Cândido Portinari, Di Cavalcanti, Anita Malfatti, Monet, Botticelli, Van Gogh, entre 
outros. Gratuito na terça-feira, vale considerar esse museu como parada obrigatória 
na sua viagem.

Museu do Futebol
 Se você é fã ou aprecia o esporte, precisa visitar esse museu. Bem interativo, o espaço 

conta a história do futebol brasileiro de maneira cativante. Há cenas, narrações e 
objetos na exposição. Reserve pelo menos 6 horas para conseguir ver tudo.

Avenida Paulista, 1578.

Praça Charles Miller, 
Pacaembu.

Terça (das 10h às 20h), quarta a domingo (das 10h às 18h).

Terça a domingo       
(das 9h às 17h).

Em média R$ 25 (inteira) 
e R$ 12 (meia-entrada).

Aproximadamente R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). 
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Sesc Avenida Paulista
O mais novo edifício do Sesc tem 17 andares e está na Avenida Paulista. O local 
reserva uma surpresa para quem o visita: no último andar, um mirante traz uma vista 
espetacular que fará você se apaixonar pela cidade. Além disso, você pode aproveitar 
a cafeteria para curtir o entardecer. O Sesc também oferece teatro, exposições e 
atividades gratuitas. Ao lado do Itaú Cultural, o melhor acesso é pela estação de 
metrô Brigadeiro (linha verde).

Ludus Luderia
Já imaginou um bar com mais de 900 jogos? Se você fez amigos na cidade ou 
quer conhecer algumas pessoas, não deixe de visitá-lo. Com jogos de mesa e 
monitores que te ensinam tudo caso queira conhecer novas atividades ou tenha 
alguma dúvida sobre as regras, o local também oferece um cardápio de pratos, 
lanches, porções e bebidas.

Cinesala
Rolou uma vontade de assistir a um filme? Esse cinema é perfeito para aproveitar 

uma tarde cinéfila. Com programação bem diversificada, há títulos populares e 
independentes. Com sofás para deitar nas primeiras fileiras, não é à toa que foi 

considerada a sala mais confortável de São Paulo pela Folha.

Terça a sábado (das 9h às 22h)           
e domingo (das 10h às 19h).

Rua Treze de Maio, 972, 
Bela Vista.

Rua Fradique Coutinho, 
361, Pinheiros.

Avenida Paulista, 119.

Quarta e quinta (das 18h à 0h), sexta e sábado (das 18h às 3h), 
domingo (das 16h à 0h).

Poltronas – em média R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada); 
sofá individual – R$ 32 (inteira) e R$ 16 (meia-entrada);          
sofá duplo – R$ 62 (inteira) e R$ 31 (meia-entrada).

Gratuito.

R$ 28 (quarta, quinta e domingo) 
e R$ 38 (sexta, sábado e feriados).

Todos os dias (das 14h às 23h30).
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Coffee Lab
Se você aprecia um bom café, vai adorar esse local. Com uma decoração que 
nos lembra uma casa, essa cafeteria serve cafés deliciosos e também possui uma 
escola de baristas. Há cafés especiais, comidinhas, bolos de milho e sorvetes de 
café. Para quem chegar cansado, tem água potável e copos com gelo gratuito 
logo na entrada.

Museu da Imagem e do Som
Você gosta de música, fotografia, cinema e artes gráficas? Se sim, nesse museu é 
possível conhecer mais de 200 mil registros de manifestações culturais, além de 
exibições divertidas e interativas. Já passaram por lá exposições como o Especial 
Animação DC Comics, O Mundo de Tim Burton e Hitchcock – Bastidores do Suspense. 

O local também oferece programações mensais de shows, mostras e cursos teóricos 
e práticos. Se você estiver em stopover e quiser pegar um táxi para lá, do Aeroporto 
de Congonhas você levará de 25 a 40 minutos para chegar. Já de Guarulhos, o tempo 
varia de 50 minutos a 1h30.

Bourbon Street Music Club
Para os amantes de Jazz e Blues, esse clube desperta várias emoções. São 

diversos shows incríveis acompanhados de drinks saborosos e clássicos. 
Além dessa atmosfera diferenciada, o local oferece comidas e drinks e é 

um ótimo lugar para dançar e descontrair.

Rua Fradique Coutinho, 
1340, Vila Madalena.

Rua dos Chanes, 127, Moema.

Segunda a sexta (das 9h às 18h), 
sábado e domingo (das 9h às 19h).

Terça e quarta (das 20h às 2h), quinta (das 20h30 às 3h),                
sexta e sábado (das 21h às 4h) e domingo (das 7h30 às 2h). 

Verificar cardápio.

Verificar programação.

Avenida Europa, 158, 
Jardim Europa. 

Terça a sábado (das 10h às 20h), 
domingo e feriados (das 10h às 19h).

As exposições do térreo são gratuitas. O restante custa em 
média R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). 6



Parque do Ibirapuera
Este é um dos parques mais visitados da cidade. Além de seus 1.584.000 m² de área 
verde o Parque Ibirapuera oferece dois museus (Museu de Arte Moderna e Museu 
Afro Brasil), o Pavilhão Lucas Nogueira Garcez, popularmente conhecido como Oca, 
o Pavilhão Japonês, o Auditório Ibirapuera, o planetário, o bosque da leitura, a praça 
de jogos e outras atrações. Lá também é possível alugar uma bicicleta, praticar 
caminhada, meditar ou até mesmo fazer um piquenique. Se estiver fazendo uma 
conexão mais longa em São Paulo e tiver algumas horas para gastar, do Aeroporto 
de Congonhas você levará de 12 a 24 minutos para chegar ao parque. Saindo de 
Guarulhos, são cerca de 40 a 50 minutos. Vale a pena fazer uma pausa e aproveitar 
um pouco mais desse local.

Avenida Pedro Álvares 
Cabral, Vila Mariana.

Todos os dias (das 5h à 0h).

Entrada gratuita.
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3

Manhã: dê uma pausa no trabalho 
para aproveitar os cafés do Coffee Lab.                                                                     
Tarde: ao sair do trabalho, aproveite 
o momento e vá para o Mirante 
do Sesc curtir o pôr do sol e a vista. 

Fim de tarde: visite o MASP 
e curta todo o conhecimento 
e a vibe cultural do local! 
Tire foto da sua obra favorita 
e marque #subviagens.                                                
Noite: jante no Pastel da Maria e, 

Manhã: vá para o Museu do Futebol 
e veja as exposições do local.
 Noite: termine a noite na Ludus Luderia, 
conhecendo pessoas e se divertindo com bons jogos.

D
ia

Dia

Dia

1
PRINTE

A PÁGINA
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Passou a maior parte do tempo trabalhando e agora tem o fim do dia para curtir os 
pontos turísticos? Vamos indicar um roteiro de 3 dias e com ele você conseguirá 
aproveitar tudo! Os ícones de submarino indicam os lugares que não podem faltar 
na sua trip, aproveite a experiência!

Conciliando o tempo

logo depois, escolha um filme para ver no Cinesala. 

Depois, dirija-se à Rua Augusta e jante em 
algum food truck do Calçadão Urbanoide.                                     
Noite: finalize sua noite curtindo um show no 
Bourbon Street Music Club.



Se surgir uma pausa no trabalho, vale usar esse 
tempo para conhecer um pouquinho da cidade. 
Por isso vamos te ajudar a fazer um orçamento 
que cabe no bolso e não vai te atrapalhar. 

Hora de Segurar

Quero curtir com mais budget 
Você juntou a grana certa antes de viajar? Então, dá uma olhada 

nesse pacote: passagem + alimentação + transporte + 2 atrações 
gerais (MASP e Museu do Futebol) + 1 excursão pelos melhores 

pontos da cidade = cerca de R$ 1.111,44.

Quero economizar 
Quer priorizar algumas coisas? Dá uma olhada nesse pacote de 

sugestão: passagem + alimentação + transporte + 2 atrações 
gerais (MASP e Museu do Futebol) + 1 excursão pela cidade =                     

cerca de R$ 1.000,84.

Esses são exemplos apenas para o mês de março. Os preços 
podem variar de acordo com os meses, hotéis, transportes e 

atrações. Você pode conferir algumas ofertas especiais em nosso                                 
site e fazer sua simulação!

Pacotes para todos os bolsos

*Pacotes para 3 dias, uma pessoa e um quarto. Valores estimados; podem variar sem aviso prévio.
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Onde economizar! 

Hospedagem: como geralmente ela é escolhida pela empresa, tente mapear a região. 
Assim, você terá noção dos pontos turísticos mais próximos e não perderá tanto tempo.

Alimentação: se quiser comer em um lugar mais caro, escolha um dia para isso. Nos 
outros, opte por restaurantes com melhor custo-benefício. No capítulo “Geral” do nosso 
e-book, indicamos ótimas opções para fugir dos preços altos. 

Passeios: muitas atrações em São Paulo são gratuitas. No caso dos museus, alguns não 
cobram ingresso em determinados dias da semana. Fique de olho nas agendas para 
aproveitar essas oportunidades.

https://www.submarinoviagens.com.br/pacotes-turisticos/sao-paulo-sp?utm_source=ebook&utm_campaign=saopaulo
https://www.submarinoviagens.com.br/hotel/sao-paulo-sp?utm_source=ebook&utm_campaign=saopaulo
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L São Paulo proporciona experiências surpreendentes para 
aqueles que escolhem viajar acompanhados. Como a cidade 
é grande, há lugar de sobra para escolher onde se hospedar. 

Selecionamos alguns bairros que vão deixar você mais 
próximo das principais atrações.

Boa localização 
O bairro Jardins é uma ótima pedida para aqueles que 

desejam aproveitar o glamour de São Paulo. Conta com lojas 
de grifes, alta gastronomia, bares e casas noturnas famosas. 
Fica perto do principal centro comercial, a Avenida Paulista, 
há estações de metrô e linhas de ônibus próximas, além de 

inúmeros atrativos culturais e turísticos. Dá até para aproveitar 
os domingos em que a avenida é fechada para carros, 

transformando tudo em um grande parque de asfalto com 
muita gente, música arte e diversão.

Movimentação 
Se estiver procurando uma área bem animada e boêmia, o 

bairro Pinheiros é perfeito. Cheio de bares e lojas, fica perto 
da Vila Madalena, outra região conhecida pela vida noturna 

e pelo famoso Beco do Batman. Esses dois bairros estão 
igualmente próximos a estações de metrô e linhas de ônibus. 

Como a região é muito frequentada, tenha em mente que são 
locais barulhentos durante a noite – mas você certamente não 

vai ligar se estiver no agito.

Se estiver procurando:

Beco do Batman

É hora de                    
descansar

10



Descobrindo cada cantinho

São tantas atrações que é quase impossível contá-las nos dedos. Fizemos uma 
seleção de vários passeios gratuitos e pagos para se divertir. Há outras dicas também 
na seção “Geral”, no fim do e-book.

Mercado Municipal de São Paulo
Também conhecido como Mercadão, lá é possível encontrar uma variedade 
gastronômica impressionante. Além da sua estrutura de 12.600 metros quadrados que 
conta com belos e coloridos vitrais, é possível comer de tudo nos quase 300 boxes e 
restaurantes dispostos no local. 

Há infinitas variedades de frutas, legumes, temperos, queijos, carnes, peixes, vinhos, 
bebidas, cereais, grãos e muito mais. 

Guardem espaço na barriga para experimentar os famosos pão de mortadela, 
bolinho ou pastel de bacalhau que atraem tanta gente. É melhor ir cedo, pois a 
área de alimentação pode lotar nos fins de semana. O local também conta com 
estacionamento.

Jardim Botânico
Considerado um dos melhores parques de São Paulo, o local possui um museu 

botânico, estufas que simulam o bioma do Cerrado e da Mata Atlântica, além de uma 
trilha da nascente do Riacho Ipiranga, o Lago das Ninfeias, o Túnel de Bambu, entre 

outras atrações. 

Também é possível encontrar um orquidário com espécies em risco de extinção, 
lanchonetes e restaurantes. Não é permitida a entrada de cachorros nem de bikes, 

patinetes, skates e afins.

Rua Cantareira, 306, Centro 
Histórico de São Paulo.

Avenida Miguel Stéfano, 
3031, Água Funda.

Segunda a sábado (das 6h às 18h) e domingo (das 6h às 16h).

Terça a domingo 
(das 9h às 17h).

Entrada gratuita.

Em média R$ 10.

11



Beco do Batman
Quem gosta de viajar para observar as artes nos muros das cidades precisa dar uma 

passadinha nesse local. Situado na zona oeste de São Paulo, o beco possui inúmeros 
grafites que são constantemente renovados por artistas urbanos e servem como palco 

para ensaios de casais e gestantes. Tirem um tempo para percorrer toda a extensão e 
escolham o fundo que acharem mais instagramável. Uma dica para quem já viu várias 

imagens desse local e quer tirar uma foto na famosa asa: vá para a loja Kotton Futons, 
localizada na Rua Harmonia, 150, bem perto do Beco, e garanta esse click. Poste com a 

#SubViagens para que a gente veja!

Rua Medeiros de Albuquerque, 82, 
Jardim das Bandeiras. Livre.Gratuito.

Japan House
O prédio moderno com fachada em madeira na Avenida Paulista chama a atenção de 
todos que passam. São 3 andares com exposições culturais temporárias, artísticas e 
inovadoras, sempre com foco em tradições e artistas japoneses. Há também seminários 
e workshops gratuitos para aprender técnicas artesanais, gastronomia, moda e muito 
mais. A galeria conta também com uma unidade em Londres e outra em Los Angeles. 
Caso queira, além da biblioteca e lojinha, o local possui um restaurante e cafeteria para 
melhorar ainda mais essa experiência. De fácil acesso, fica ao lado da estação Brigadeiro 
do metrô (linha verde), em frente à Casa das Rosas.

5Avenida Paulista, 52,                  
Bela Vista.

Terça a sábado (das 10h às 20h), domingo (das 10h às 18h).

Gratuito.

Casa das Rosas
Para aprender ainda mais sobre São Paulo, essa é outra parada obrigatória. Inaugurada 
em 1991 em um casarão clássico em estilo francês que hoje tem quase um século, a Casa 
das Rosas abriga um museu, um jardim e uma cafeteria. Lá também é possível encontrar 
oficinas de criação, orientações de carreira para escritores, cursos, palestras, debates, 
musicais, peças de teatros e diversas outras atrações. Vale a pena conferir a programação 
no site oficial.

Avenida Paulista, 37,  
Bela Vista.

Terça a sábado (das 10h às 22h), 
domingos e feriados (das 10h às 18h).

Gratuito. 12



Viajar exige planejamento, afinal, é preciso equilibrar os passeios com os outros gastos. 
Por isso fizemos esse roteiro de 3 dias para você se basear. Adapte-o para o que você 
prefere.

2
3

Manhã: durante a manhã, visite o Mercado 
Municipal de São Paulo. Aproveite e experimente 
o lanche de mortadela.
Tarde: visite a Pinacoteca do Estado de São Paulo 
e depois vá em direção à Praça da República.                                                                                       

Noite: termine a noite no bar Exquisito!

Manhã: visite a região 
da Avenida Paulista e 
dirija-se à Japan House.
Tarde: almoce no 
Arabek e logo depois 

Manhã: escolha roupas 
mais leves e comece o 
dia visitando o Parque 
Ibirapuera. Separe um tempo 
para andar de bike no local e 
visitar o Museu Afro Brasil.                                                     

Noite: termine a noite no Bar Astor.

D
ia

Dia

Dia

1
PRINTE

A PÁGINA

visite a Casa das Rosas.

Depois, dirija-se para a região de 
Pinheiros (cerca de 30 minutos de carro).                                                   
Tarde: almoce no Mercado Municipal de 
Pinheiros e depois tire fotos no Beco do 
Batman.
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Bora?

Noite: termine a noite no Bar Brahma com boa 
música e cerveja.



A gente dá conta 
Está com a viagem superplanejada e tem uma boa quantia de dinheiro? 

Dá uma olhada neste pacote: 2 passagens + hospedagem + alimentação 
+ transporte + 2 atrações (Jardim Botânico e Museu da Imagem e 

do Som) + 1 excursão de 5 horas pelos principais pontos turísticos =                        
cerca de R$ 2.788,34.

                                       Vamos economizar 
Decidiu priorizar algumas coisas? Não tem problema, temos um pacote 
de sugestão: 2 passagens + hospedagem + alimentação + transporte + 

1 atração geral (Jardim Botânico) + 1 excursão pelos principais pontos 
turísticos = cerca de R$ 1.790,68.

Esses são exemplos apenas para o mês de março. Os preços podem 
variar de acordo com os meses, hotéis, transportes e atrações. Você pode 

conferir algumas ofertas especiais em nosso site e fazer sua simulação!

Pacotes para todos os bolsos

*Pacote para 4 dias, duas pessoas e um quarto. Valores estimados; podem variar sem aviso prévio.
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Truques para 
economizar?

Para fazer uma viagem mais econômica é necessário 
planejamento. Vamos te ajudar a se organizar! Confira algumas 
dicas que vão fazer com que você aproveite de tudo um pouco, 
sem gastar muito.                                                                     

Onde poupar! 

Hospedagem: existem diferentes maneiras de economizar na hospedagem. Se você 
não dispensa conforto e quer um hotel próximo dos pontos turísticos, dá para filtrar e 
abrir mão de serviços como sauna, serviço de quarto, spa e academia, já que ficará a 
maior parte do tempo fora.

Alimentação: São Paulo é uma cidade com diferentes tipos de comida e os cardápios 
variam bastante. No capítulo “Geral” do nosso e-book, sugerimos restaurantes e bares 
com ótimo custo-benefício.

Passeios: as atrações de São Paulo são bastante variadas. Dê uma olhada no roteiro 
para decidir o que você mais quer aproveitar. Vale lembrar que alguns museus são 
gratuitos em um certo dia da semana, então, confira a agenda dos museus e adapte os 
planos para economizar.

https://www.submarinoviagens.com.br/pacotes-turisticos/sao-paulo-sp?utm_source=ebook&utm_campaign=saopaulo
https://www.submarinoviagens.com.br/hotel/sao-paulo-sp?utm_source=ebook&utm_campaign=saopaulo
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A cidade da garoa também 
tem seus momentos mais 

calorosos de céu azul. Para 
te ajudar a escolher a melhor 

época do ano, vamos dar 
algumas dicas:

20 de março a 20 de junho

20 de junho a 21 de setembro 

22 de setembro a 20 de dezembro

21 de dezembro a 19 de março 

Mínima: 19 °C 
Máxima: 28 °C

Mínima: 14 °C 
Máxima: 23 °C

Mínima: 18 °C 
Máxima: 25 °C

Mínima: 21 °C 
Máxima: 29 °C

Outono

Inverno

Primavera

Verão

Temperatura

15



Janeiro é o mês mais chuvoso, então, se estiver pensando em passar o Ano-Novo por 
aqui, reserve um espacinho na mala para o guarda-chuva. 

Como provavelmente você vai andar bastante, o ideal é escolher um tênis 
confortável para a viagem, assim você economiza espaço na mala e explora a cidade 
de maneira mais tranquila. Se for fazer um passeio descontraído no parque, vale 
a pena levar um chinelo. Como a cidade tem grandes mudanças de temperatura 
ao longo do dia, não esqueça um casaco ou jaqueta e algumas roupas leves para 
momentos mais quentes. 

Lembre-se também dos produtos de higiene pessoal, carregador, bonés, óculos de 
sol, sacolas para guardar roupa suja e cadeados para a mala ou mochila.

Hora do
           rango

Como já mencionamos, São Paulo é expert quando se trata de gastronomia.                    
São diversas opções de pratos para todos os bolsos, vamos sugerir alguns restaurantes 
para você matar a fome e aproveitar.

Almanara
Se estiver com vontade de fazer uma 
refeição árabe, o restaurante Almanara é 
referência desde 1950. Além de franquias 
em toda a cidade, o local conta com 
delivery e o cardápio está disponível 
no site. Uma opção fica no Shopping 
Cidade São Paulo (Avenida Paulista, 1230, 
4º andar). Há outros endereços, como 
o Shopping JK, Shopping Villa Lobos, 
Shopping Iguatemi, Oscar Freire, Rua 
Basílio da Gama, Shopping Morumbi e 
Shopping Pátio Paulista.

Verissimo Bar
Já leu ou ouviu falar de Luis Fernando 
Verissimo? Com um ambiente 100% 
descontraído, o local conta com 
caricaturas e capas de livros do escritor 
nas paredes e tirinhas nas mesas. Os 
pratos com influência espanhola vão 
desde comidas típicas as de botequim. 
Rua Flórida, 1488, Brooklyn. Aberto para 
almoço, jantar e happy hour, de segunda a 
sábado, das 11h40 à 1h, e no domingo, das 
11h40 às 23h.
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Taverna Medieval
Se você curte a decoração da época medieval, vai adorar esse restaurante. Bem 
disputado pelo público nerd, lá é possível comer lanches e porções, tomar bebidas 
como se fossem poções mágicas e jogar runas, RPG ou arco e flecha. Além disso, você 
pode juntar um grupo de amigos e pedir a mesa no formato de um barco viking, um 
mergulho completo na Idade Média. Rua Gandavo, 456, Vila Clementino. 

Arabek
Está pensando em comer um lanche 
rápido na região da Paulista? Esse 
ambiente é aconchegante, bem 
iluminado e tem um balcão para aqueles 
que decidirem comer uma esfiha, kibe ou 
doce típico. Vale parar e experimentar 
um pouco da comida árabe. Rua 
Pamplona, 684, Jardins. 

Mercado Municipal de Pinheiros
Entre lanche, comida ou pizza, o que 
você prefere? Essa é uma dúvida que 
vai surgir ao visitar esse mercado. Com 
tantas opções de almoço, happy hour e 
boxes que vendem cereais, grãos, frios, 
frutas e verduras, não vão faltar motivos 
para você visitar esse lugar. Rua Pedro 
Cristi, 89, Pinheiros.

Pastel da Maria
Comer um pastel na feira todo mundo 
gosta, não é? Mas e se for o melhor de 
São Paulo? Além dos recheios tradicionais 
de carne e queijo, o Pastel da Maria 
tem sabores diferentes, como shitake. 
Além das unidades em feiras livres, você 
pode experimentá-lo também na loja de 
Pinheiros ou na da Casa Verde.

D.O.M
Para jantares mais sofisticados, o 
restaurante D.O.M chama a atenção. 
O chef Alex Atala valoriza ao máximo 
o Brasil e seus sabores, explorando 
diversos ingredientes para aumentar 
ainda mais a qualidade dos pratos 
oferecidos. Rua Barão de Capanema,  
549, Jardins. 
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Bar Brahma
Considerado o bar do coração de São 
Paulo, esse local é expert quando se 
trata de chopp. Nos fins de semana 
acontece o famoso samba e feijoada, 
que atrai diversas pessoas para aquela 
região, transformando tudo em uma 
grande festa. Com chorinhos e folk na 
programação, você pode aproveitar 
diversos pratos e porções no almoço 
ou jantar. Avenida São João, 677, Centro 
Histórico de São Paulo.

Le Pain Quotidien
Presente em vários países, a rede vai 
muito além do pãozinho e oferece 
um espaço cheio de charme e sabor. 
Perfeito para fazer uma reunião de 
negócios mais descontraída e sempre 
com alimentos frescos e nutritivos. Tem 
opções do café da manhã, ao jantar, 
incluindo sobremesas deliciosas. Rua 
Wisard, 138, Vila Madalena.

Exquisito!
Procurando um bar para aproveitar 
música latina? O bar Exquisito! 
possui um cardápio variado, servindo 
coquetéis, cervejas, arepas colombianas 
e panquecas. Além disso, quem é 
vegano não precisa se preocupar, pois 
o local também oferece alguns tipos de 
petiscos sem ingredientes de origem 
animal. Vale a pena parar e conferir. Rua 
Bela Cintra, 532, Consolação.

Arturito!
Com um pouco mais de uma década de 
existência, o restaurante é visto como 
um reflexo da culinária da chef Paola 
Carosella. Os pratos são preparados no 
fogo à lenha, com ingredientes sazonais 
de origem orgânica e adquiridos de 
pequenos produtores. A liberdade de 
experimentação proporciona uma rica 
variedade de sabores. Rua Artur de 
Azevedo, 542, Pinheiros.

Calçadão Urbanoide
Coladinha na Avenida Paulista, a Rua Augusta reserva um espaço – que antes era um 
estacionamento – cheio dos melhores food trucks da cidade. A decoração é feita toda 
de grafites e existem projeções artísticas que ficam passando na parede. Nos fins de 
semana, você pode aproveitar DJs que animam o local. É possível experimentar desde 
pratos tradicionais a docinhos. Rua Augusta, 1291, Consolação.
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Teatro Renault
Talvez você já tenha ouvido falar do Teatro Abril, que agora é o Teatro Renault. Com 
uma mistura de arte moderna e art nouveau, ele já foi palco de grandes musicais, como 
O Rei Leão, O Fantasma da Ópera, Les Misérables e muito mais. Antes de vir para a 
cidade, vale a pena conferir qual espetáculo está em cartaz.

5Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 
411, Bela Vista.

Quarta a sexta (das 21h à 0h), sábado (das 16h à 0h) 
e domingo (das 15h à 0h).

Conferir programação.
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Villa Country
 Quem gosta de música sertaneja vai adorar essa casa. Inspirada na cultura country, 
o local conta com pista de dança, restaurantes, centro de convenções, entre outras 

coisas. Vale conferir a agenda de shows semanais e as aulas de dança.

Av. Francisco Matarazzo, 
774, Água Branca.

Quinta a domingo 
(das 20h às 5h).

Ingressos a 
partir de R$ 30.

 
        na cidade

Lollapalooza 
Provavelmente você já conhece o Lollapalooza, um dos maiores festivais de música 
alternativa do mundo. As atrações e shows duram três dias e o line-up sempre sai 
um tempo antes para que todos consigam se programar. Para quem quiser ir, há 
caravanas e transfers que podem ser comprados no site oficial do festival. São 600 
metros quadrados com diversos palcos e áreas de descanso.

Avenida Sen. Teotônio 
Vilela, 261, Interlagos.

Depende da line-up.Verificar no 
site oficial.

Dependendo da época do ano em que vier ou até mesmo da programação do lugar, 
você pode incrementar ainda mais sua trip. Separamos algumas atrações para você 
ficar de olho.

Eventos



Já curtiu bastante a região central e quer explorar outro local? Não tem problema!           
Em São Paulo há outros lugares para escapar. Pega um carro e vem com a gente!

Bate e volta

Embu das Artes
A 30 km de São Paulo está localizada Embu das Artes. Considerada um ateliê ao ar 
livre, a cidade é ótima para comprar artigos de decoração. Seu centro histórico fecha a 
passagem de carros nos fins de semana para a Feira de Artes e Artesanatos, que acontece 
desde 1969. Lá você encontra de tudo! Pinturas, roupas, bijuterias, esculturas e comidas. 
Chegue cedo para conseguir vaga para estacionar e explorar tudo com calma.

São Roque
A 60 km da capital, você encontrará essa cidade conhecida por suas vinícolas. São 10 
km da famosa Estrada do Vinho. Durante o verão é possível participar de programas de 
colheita das uvas e, no inverno, dos festivais gastronômicos. Além do roteiro do vinho, 
dá para aproveitar e visitar a estação ferroviária desativada, o mirante no Morro do 
Cruzeiro, a Igreja Matriz, algumas trilhas, o outlet e o Ski Mountain Park, onde é possível 
esquiar e se aventurar em outras atividades radicais.
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Campos do Jordão
Chamada de Suíça brasileira, Campos 
do Jordão fica nas montanhas e é a 
cidade mais alta do Brasil 1.612 metros 
acima do nível do mar. Oferece uma 
ótima gastronomia e uma encantadora 
arquitetura.

Muitos visitam a cidade na época do 
Festival de Inverno para aproveitar 
os food trucks e os concertos que 
acontecem nas praças e igrejas. Como é 
muito frio, vale levar casacos e se preparar 
para acender a lareira do quarto durante 
a madrugada. Além disso, é possível 
comprar ingressos antecipados para se 
aventurar no Trem do Mirante, que vai 
em direção a Santo Antônio do Pinhal e 
oferece 19 km de percurso.

https://www.submarinoviagens.com.br/destinos/campos-do-jordao-sp?utm_source=ebook&utm_campaign=saopaulo
https://www.submarinoviagens.com.br/destinos/campos-do-jordao-sp?utm_source=ebook&utm_campaign=saopaulo


Caso tenha restado mais alguma dúvida, você pode nos perguntar pelas redes sociais 
ou nos ligar no número 4003-8080 de segunda a sexta, das 9h às 21h, ou aos sábados, 

domingos e feriados, das 10h às 16h.

VEM VER!

Procurando por passagens       
aéreas para curtir São Paulo?

CONFIRA

Também temos pacotes 
turísticos completos para viver 

esse destino!

Santos
Para quem não abre mão de curtir uma 
praia, a famosa cidade de Santos fica     
a pouco mais de 70 Km de distância       
da capital, no litoral Sul do estado.  
Entre as praias da cidade, a do Gonzaga 
é a mais badalada. É ponto de encontro 
para a prática de atividades físicas                        
e curtir um sol. A região ainda oferece 
vida noturna boêmia e animada.                                      
Já na praia do José Menino, tem 
uma pista de skate com 1.100 metros 
quadrados, trilhas de corrida e um 
monumento de 15 metros de altura 
criado pela artista Tomie Othake,                                           
em homenagem à imigração japonesa. 
Mas as atrações vão muito além                
da praia, como o passeio ao Museu 
Pelé, Parque Zoobotânico Orquidário, 
Aquário e deliciosos restaurantes. 

https://www.submarinoviagens.com.br/passagens-aereas/sao-paulo-sp?utm_source=ebook&utm_campaign=saopaulo
https://www.submarinoviagens.com.br/pacotes-turisticos/sao-paulo-sp?utm_source=ebook&utm_campaign=saopaulo
https://www.submarinoviagens.com.br/destinos/santos-sp?utm_source=ebook&utm_campaign=saopaulo

