
São Paulo é uma cidade glo-
bal, contemporânea, cheia de 
estilos e costumes. Por toda 
sua grandiosidade e diversi-
dade, há incontáveis passeios 
possíveis na cidade, todos 
com diversão garantida. Mas 

Confira os musicais da Broad- 
way na cidade de São Paulo! 
O Teatro Renault recebe os 
personagens excêntricos e 
assustadores que têm encan-
tado gerações na comédia 
musical “A Família Addams”. 
O jazz toma conta do Teatro 

A Vila Madalena – ou Vila 
Madá, como dizem os mais ín-
timos – é um dos bairros mais 
badalados e agitados de São 
Paulo e um dos mais descola-
dos do mundo. São inúmeros 
bares para curtir um happy 
hour inesquecível. Além dis-

A exposição “Portinari para 
todos” revisita a obra de um 
dos grandes ícones da arte do 
século 1920 de uma forma 
inédita, proporcionando uma 
experiência imersiva no univer-
so do artista. A mostra é dividi-
da em três áreas expositivas no 

A gastronomia japonesa de 
Ryo, com a estética minima-
lista do chef Edson Yamashita 
é um dos destaques paulista-
nos do Guia Michelin. O Guia 
também destaca Maní, da chef 
Helena Rizzo, cuja culinária 
tem base em sabores mar-

Como seria a sensação de 
entrar na Casa do Big Brother 
Brasil? Realize este sonho e 
visite a réplica da casa mais 
vigiada do Brasil no Shopping 
VillaLobos, na zona Oeste de 
São Paulo. Você poderá intera-
gir com a Casa BBB e conhecer 

O festival vai reunir os maiores 
nomes do rock nacional no 
Memorial da América Latina e 
no CCBB São Paulo. Entre os 
nomes estão os dos artistas 
Paralamas do Sucesso, Titãs, 
Ira, Marina Lima, Arnaldo Antu-
nes, Nando Reis, Paulo Ricardo, 

Não dá pra viajar sem fazer 
uma selfie super legal, não é 
mesmo? Por isso, separamos 
algumas dicas para sua foto 
ficar babado! Uma delas é no 
Sampa Sky, edifício que fica no 
Centro de São Paulo. A foto 
que vai fazer parecer que você 
está nas alturas! Outras dicas 

O Ibirapuera, parque preferido 
dos paulistanos, é o local per-
feito para se desconectar da 
correria do dia a dia e descobrir 
um lado de São Paulo que talvez 
você não conheça. Sua imensa 
área abriga museus, monumen-
tos, esculturas e, claro, muita 
flora e fauna. E as atrações da 

Se você gosta de comédia 
e de dar muitas risadas, São 
Paulo é a cidade certa! De 
clubes de stand up a peças 
de teatro, as opções de di-
versão são variadas. Confira 
algumas das atrações em 
cartaz, como a peça “An-
tes do Ano Que Vem”, com 

A SP-Arte é uma importan-
te mostra que destaca as 
tendências do mercado das 
artes visuais, fortalecendo a 
economia criativa do país e 
gerando um ciclo virtuoso 
ao aproximar e formar novos 
públicos no circuito de arte. 
A próxima edição já está com 

Nossas dicas de rolê barato 
na cidade são a Vila Itororó e 
a Paulista Aberta, que é uma 
verdadeira catarse paulistana! 
Aos domingos e feriados, a 
Avenida Paulista fecha para 
automóveis e fica aberta aos 
pedestres, ciclistas, pratican-
tes do skate e dos patins, para 

Beyond Van Gogh no Brasil 
é uma exposição imersiva da 
obra de Van Gogh. Vivida por 
milhões de pessoas ao re-
dor do mundo, a experiência 
Beyond Van Gogh vai mudar 
a maneira de ver e sentir a 
genialidade do artista, usando 
tecnologia de projeção de 

Bem-vindo a São Paulo!
Você está na capital interna-
cional dos eventos. 
Que tal curtir as atrações da 
cidade após uma das corridas 
mais aguardadas do ano? 
Separamos algumas atrações 
imperdíveis e atividades para 
todos os gostos e bolsos, para 
que você possa aproveitar a 
cidade como um paulistano. 
Siga as nossas dicas e divirta-se!
www.cidadedesaopaulo.com
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alguns deles são realmente 
imperdíveis. Confira 30 pro-
gramas para você não ficar de 
fora do melhor de São Paulo. 

Clique aqui e saiba mais!

Santander no tradicional mu-
sical “Chicago”. E nos palcos 
do 033 Rooftop, o ator Rodri-
go Lombardi dá vida ao cruel 
barbeiro, “Sweeney Todd”.

Clique aqui e saiba mais!

so, você também encontrará 
restaurantes, galerias, grafites, 
baladas e lojas dos mais varia-
dos tipos. 

Clique aqui e saiba mais!

MIS Experience. Uma delas traz 
sete instalações interativas para 
que o público conheça mais da 
vida e do legado do artista. 

Clique aqui e saiba mais!

cantes e texturas magníficas, 
sempre sublimando os pro-
dutos brasileiros. Para os que 
preferem a cozinha italiana, a 
recomendação é o Evvai, do 
chef Luiz Filipe Souza.

Clique aqui e saiba mais!

alguns ambientes: o quarto 
do líder, a sala, cozinha (vip e 
xepa), a área externa e até o Big 
Fone! Entre as atrações será 
possível, ainda, gravar a vinheta 
de abertura do programa     !

Clique aqui e saiba mais!

Ultraje a Rigor, entre outros. 
Além disso, haverá uma mos-
tra de cinema, com Faroeste 
Caboclo, Blitz, Cazuza, só pra 
citar alguns títulos.

Clique aqui e saiba mais!

são o Beco do Batman, pra 
quem gosta de arte em grafite, 
e a Avenida Paulista. Click já!

Clique aqui e saiba mais!

região não se limitam ao parque, 
nos arredores você também en-
contra importantes monumen-
tos e equipamentos culturais. 
Explore essa e outras regiões 
por meio do roteiro autoguiado 
produzido pela SPTuris.

Clique aqui e saiba mais!

Mariana Xavier, e os shows 
do Clube Barbixas de Comé-
dia, que traz os espetáculos 
Extra! Ordinárias, Dilatados e 
muito mais. 

Clique aqui e saiba mais!

data marcada: de 6 a 10 de 
abril, na Fundação Bienal, no 
Parque do Ibirapuera.

Clique aqui e saiba mais!

os pets, artistas de rua, food 
trucks e muito mais! Já a Vila 
Itororó é um passeio para 
quem curte história, arquite-
tura e arte.

Clique aqui e saiba mais!

ponta para criar uma viagem 
sensorial extraordinária. A 
exposição interativa acontece 
no MorumbiShopping.

Clique aqui e saiba mais!

ACONTECE
Especial Maratona Internacional de São Paulo

em SP

São Paulo Turismo
Rua Boa Vista, 280 - Centro
São Paulo / CEP:01014-908

 +5511 2226-0400
www.spturis.com

        

Acompanhe os demais eventos que acontecem na 
cidade! Acesse: www.cidadedesaopaulo.com

Parque Ibirapuera

Mirante Sampa Sky

Sweeney Todd

Mirante Sampa Sky
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Pq. Ibirapuera
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Titãs

Antes do Ano que Vem
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Vila Madalena

SP-Arte

Portinari para Todos
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Av. Paulista
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Casa do BBB
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Beyond Van Gogh
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