
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 

A Freguesia é um dos bairros 
mais antigos da capital, e pre-
serva características antigas 
em suas construções, lem-
brando uma nostálgica
cidadezinha do interior. E 
de uns anos pra cá, a região 
do Largo da Matriz virou um 

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 

A Restaurant Week está em 
sua 28ª edição, com mais de 
130 casas participantes, espa-
lhadas pela região metropoli-
tana da cidade. Os menus têm 
preços especiais e o festival vai 
até 30 de abril. O tema deste 
ano busca exaltar a tradicional 

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 

Quer conhecer as regiões 
mais legais da cidade? Então 
confira os roteiros autoguia-
dos preparados por experts 
em São Paulo!
São cinco opções de rotas 
para seguir e explorar a cidade 
com novos olhares. Conheça 
as atrações do Centro Velho, 

O Centro Cultural Banco 
do Brasil vai parecer que foi 
reformado... mas é uma expo-
sição! A partir de 13 de abril, 
um conjunto de 16 obras vai 
transformar os espaços com 
barco e elevador flutuantes, 
janelas para jardins imaginá-
rios e até uma piscina em que 

A exposição “Portinari para 
todos” revisita a obra de um
dos grandes ícones da arte 
do século 1920 de uma for-
ma inédita, proporcionando 
uma experiência imersiva no 
universo do artista. A mostra 
é dividida em três áreas ex-
positivas no MIS Experience. 

Nossas dicas de rolê barato na 
cidade são a Vila Itororó e a 
Paulista Aberta! Aos domingos 
e feriados, a Avenida Paulista 
fecha para automóveis e fica 
aberta aos pedestres, ciclis-
tas, praticantes do skate e dos 
patins, para os pets, artistas de 
rua, food trucks e muito mais! 

Bem-vindo a São Paulo!
Aproveite a sua vinda para os 
Desfiles das Escolas de Samba 
e descubra as experiências que 
São Paulo tem para te oferecer! 
Para facilitar a escolha e apro-
veitar melhor o tempo durante a 
sua estada, separamos algumas 
atrações que agradam todos os 
gostos e bolsos, para que você 
possa aproveitar a cidade assim 
como nós, paulistanos.
Siga as nossas dicas e divirta-se!
www.cidadedesaopaulo.com
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PASSEIOS NA FAIXA

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!

point badalado para uma 
happy hour deliciosa, e em al-
guns bares, com direito a um 
lindo pôr do sol.

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!

relação entre música e comi-
da, desde a criação do prato 
até a hora de servi-lo. 

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!

Centro Novo, Avenida Paulista, 
Baixo Augusta e Ibirapuera. 
Bom passeio!

Clique aqui e saiba mais!

o visitante pode ficar submer-
so sem medo de se afogar. As 
obras fazem parte da mostra 
“A tensão”, de um dos nomes 
mais provocativos e populares 
da arte contemporânea, o do 
argentino Leandro Erlich.

Clique aqui e saiba mais!

Uma delas traz sete instala-
ções interativas para que o 
público conheça mais da
vida e do legado do artista

Clique aqui e saiba mais!

Já a Vila Itororó é um passeio 
para quem curte história, ar-
quitetura e arte. O espaço fica 
num conjunto de edificações 
construídas nos anos 1920 e 
está repleto de atividades artís-
ticas e culturais para o público.

Clique aqui e saiba mais!

ACONTECE
Especial Desfiles das Escolas de Samba de SP

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

Sambódromo do Anhembi

Beco do Batman

Theatro Municipal
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Catedral da Sé
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Restaurant Week

La Pileta
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Portinari para Todos

Bar Frangó
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Av. Paulista
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Especial Desfiles das Escolas de Samba de SP
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A edição 2022 do concurso 
Comida di Buteco acontece de 8 
de abril a 8 de maio em diversos 
estados brasileiros e, na capital 
paulista, não poderia ser diferente. 
Serão dezenas de butecos parti-
cipantes durante um mês para o 
público decidir qual é o melhor 

COMIDA DI BUTECO
petisco da cidade. O Comida di 
Buteco é uma competição que 
tem a participação direta dos 
butequeiros, ou seja, qualquer 
pessoa que visitar um estabeleci-
mento inscrito e que queira votar. 

Clique aqui e saiba mais!

Comida di Buteco
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Casa do BBB

Para quem não garantiu seu 
ingresso, ainda dá tempo de 
assistir aos Desfiles das Esco-
las de Samba do Grupo Espe-
cial, Acesso I e II no Sambó-
dromo do Anhembi. Mesmo 
fora de época, as escolas 
prometem trazer o espetácu-

DESFILES
lo para a avenida nos dias de 
desfile, que acontecerão em 
16, 21, 22, 23 e 29 de abril.

Clique aqui e saiba mais!

Desfile das Escolas de Samba
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Existem na capital paulista 
quase 60 tipos de culinárias 
de diferentes nacionalidades 
e regionalidades. Há comi-
das típicas de outros estados 
brasileiros, como as que são 
fruto da grande diversidade 
da culinária nordestina, ou o 
churrasco gaúcho, ou ain-

E para quem quer curtir o Car-
naval o ano todo, conheça o 
Roteiro Temático de Carnaval, 
parte da série de roteiros te-
máticos da SPTuris, que trazem 
opções criativas de passeio 
para viver e explorar a cidade 
em diferentes perspectivas. 
Além da programação durante 

DO BRASIL E DO MUNDO

ROTEIRO TEMÁTICO 

da os pratos tradicionais da 
região Norte do país. Tam-
bém há opções para apreciar 
as culinárias árabe, japonesa, 
francesa, italiana, alemã e 
muito mais!

Clique aqui e saiba mais!

o ano, o Roteiro de Carnaval 
apresenta curiosidades e infor-
mações interessantes sobre o 
evento e os sambas-enredo de 
todas as escolas que irão des-
filar em 2022 no Sambódromo 
do Anhembi.

Clique aqui e saiba mais!

Sanduíche de Mortadela

©
 J

o
se

 C
o

rd
e
ir
o

 /
 S

P
Tu

ri
s

Roteiro Temático
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Como já acontece desde 2017, 
a Secretaria Municipal da Pes-
soa com Deficiência - SMPED 
e a SPTuris irão realizar a Au-
diodescrição dos desfiles das 
Escolas de Samba dos Grupos 
Especial e de Acesso nos dias 
21, 22, 23 e 29 de abril. 

PRA CEGO VER
Esta ação proporciona às pes-
soas com deficiência visual 
“assistirem” a este espetáculo, 
de forma a compreender sua 
beleza plástica, seu lindo co-
lorido e intenso movimento.

Clique aqui e saiba mais!

Audiodescritores
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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 

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

Clique aqui e saiba mais!

Beyond Van Gogh
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