ACONTECE em SP
Especial The São Paulo Coffee Festival
Bem-vindo a São Paulo!
Aproveite sua vinda para o The
São Paulo Coffee Festival e
descubra outras experiências
incríveis que a cidade de São
Paulo tem para te oferecer!
E para facilitar sua escolha e
curtir São Paulo como um verdadeiro paulistano, separamos
algumas dicas para você.
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Café Girondino

Confira e divirta-se!
www.cidadedesaopaulo.com

TOP 30
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Theatro Municipal

São Paulo é uma cidade
global, contemporânea,
cheia de estilos e costumes.
Por toda sua grandiosidade
e diversidade, há incontáveis
passeios possíveis, todos
com diversão garantida.

Mas alguns deles são
realmente imperdíveis.
Confira 30 programas para
você não ficar de fora do
melhor de São Paulo.
Clique aqui e saiba mais!

BEYOND VAN GOGH

Clique aqui e saiba mais!

FESTA DE SÃO VITO

Festa de São Vito
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Os amantes da culinária italiana poderão aproveitar as
delícias da tradicionalíssima
Festa de São Vito, que acontece no bairro do Brás, até 17 de
julho. Já são mais de 100 anos
em que a Paróquia de São Vito

IBIRAPUERA
O Ibirapuera, parque preferido
dos paulistanos, é o local perfeito 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, monumentos, esculturas e, claro, muita
flora e fauna. E as atrações da
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nialidade do artista, usando
tecnologia de projeção de
ponta para criar uma viagem
sensorial extraordinária.
A exposição interativa acontece no MorumbiShopping.

reúne as mammas e nonnas
mais experientes da colônia
italiana para preparar os pratos
mais famosos. Descubra!
Clique aqui e saiba mais!

Pq. Ibirapuera

região não se limitam ao parque,
nos arredores você também encontra importantes monumentos e equipamentos culturais.
Explore essa e outras regiões
por meio do roteiro autoguiado
produzido pela SPTuris.
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Beyond Van Gogh no Brasil
é uma exposição imersiva
das obras do pintor holandês, Vincent Van Gogh.
Vivida por milhões de pessoas ao redor do mundo,
a experiência vai mudar a
maneira de ver e sentir a ge-

Beyond Van Gogh

Clique aqui e saiba mais!

TIM BURTON

Exposição Tim Burton

© Reprodução @artedetimburton Instagram

Chamada “A Beleza Sombria
dos Monstros: 13 Anos da Arte
de Tim Burton”, a exposição
permite que o público mergulhe na atmosfera peculiar
e fantástica das criações do
pintor, ilustrador e cineas-

ta que dirigiu filmes como
Edward Mãos de Tesoura,
Alice no País das Maravilhas,
Dumbo e A Fantástica Fábrica
de Chocolate.
Clique aqui e saiba mais!

ROTEIRO TEMÁTICO
A cidade de São Paulo lançou
a terceira edição do material
da série “Roteiros Temáticos”.
O Roteiro O Café e a História
de São Paulo conta a trajetória
dos barões do café na cidade,
mostra os pontos de transporte,
negociação e comercialização

do “ouro negro”, bem como
mostra um pouco do lifestyle da
elite cafeeira. Além disso, tem
um guia com as principais e
mais especializadas casas baristas da cidade.
Clique aqui e saiba mais!

BALÉ DA CIDADE DE SÃO PAULO
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A renomada companhia de
dança municipal apresenta
o espetáculo Adastra e Transe, de 22 a 26 de junho, no
Theatro Municipal. Adastra é
a fase da reflexão e enfretamento. O transe leva a alte-

rações psíquicas e corporais,
induzindo à formação de
imagens e alucinações.
Entre nessa evocação e vivencie
a dança de forma sugestionada.
Clique aqui e saiba mais!

Balé da Cidade

A exposição do MIS (Museu
da Imagem e do Som) aposta
no caráter exploratório por
um grande labirinto, em que
um Brasil múltiplo, indomável, incoerente e por vezes
contraditório vai se revelando.

Av. Paulista

A ideia é convidar o público a explorar, em cada nova
sala, essa vontade de ver e se
apropriar de diferentes aspectos da cultura brasileira.
Clique aqui e saiba mais!

Cem Anos Modernos

PASSEIOS NA FAIXA
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, prati-
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CEM ANOS MODERNOS

cantes do skate e dos patins,
para os pets, artistas de rua,
food trucks e muito mais!
Já a Vila Itororó é um passeio
para quem curte história, arquitetura e arte.
Clique aqui e saiba mais!

FESTAS JUNINAS
as regiões da cidade.
Há festas mais típicas, com
cara de interior, até as mais
agitadas, com grandes shows
dos principais nomes da música sertaneja e da pisadinha.
Clique aqui e saiba mais!
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O mês de junho chegou e
com ele as tradicionais festas juninas! Paulistanos e
visitantes terão à disposição
muitas opções com comidas
típicas, apresentações artísticas, jogos e dança de quadrilha espalhados em todas

Festas Juninas

BREAKFAST WEEKEND
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Breakfast Weekend

A 2ª edição do festival de cafés da manhã em hotéis, que
conquistou a cidade, vai até
o dia 26 de junho! Não perca
a oportunidade de aproveitar
a incrível variedade de sabores oferecidos em mais de
40 hotéis, sem precisar estar

hospedado. Para atrair o público, são oferecidos descontos expressivos, além da experiência e do sabor de férias
que só um café da manhã de
hotel pode proporcionar.
Clique aqui e saiba mais!

A SELFIE PERFEITA
você está flutuando nas
alturas! Outras dicas são o
Beco do Batman, pra quem
gosta de arte em grafite, e
a Avenida Paulista, cartão
postal da cidade.
Clique aqui e saiba mais!
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A cidade é cheia de cenários incríveis para uma selfie
perfeita, que renderão muitos clicks nas lembranças da
sua viagem. Um deles é o
Sampa Sky, edifício que fica
no Centro de São Paulo.
A foto vai fazer parecer que

Mirante Sampa Sky

Especial The São Paulo Coffee Festival

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

