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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.

ROTEIRO TEMÁTICO
Conheça o Roteiro Temático
São Paulo LGBTQIA+, parte da
série de roteiros temáticos da
SPTuris, que traz opções criativas de passeios para viver e
explorar a cidade em diferentes
perspectivas. Além da programação de eventos ao longo
do ano, o roteiro apresenta as
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Clique aqui e saiba mais!

Roteiro Temático

regiões preferidas da comunidade LGBT, espaços culturais e
muitas outras dicas. O Roteiro
busca posicionar São Paulo
como um destino LGBT friendly
e mostrar ao mundo um pouco
da nossa oferta.
Clique aqui e saiba mais!

CAMAROTE PRIDE HOUSE

Camarote Pride House

Durante a Parada do Orgulho
LGBT, a varanda mais famosa
da Avenida Paulista vai receber
os convidados da 2ª edição do
Camarote Pride House. O evento acontece no Blue Note São
Paulo, no Conjunto Nacional,
e conta com atrações como

TIM BURTON
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 cineasta que dirigiu filmes como
Edward Mãos de Tesoura,

Mas alguns deles são realmente imperdíveis. Confira
30 programas para você não
ficar de fora do melhor de
São Paulo.

Gilmelândia, Dj Cacá Werneck
e Paradise Guerrillha, além de
line-up que promete garantir
música para todos os gostos. A
localização estratégica do evento garante vista privilegiada de
todas as atrações da avenida.
Clique aqui e saiba mais!

Exposição Tim Burton

Alice no País das Maravilhas,
Dumbo e A Fantástica Fábrica
de Chocolate.
Clique aqui e saiba mais!
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Bem-vindo a São Paulo!
Aproveite sua vinda para a
Parada e descubra outras experiências incríveis que a capital
paulista tem a oferecer! E para
facilitar sua escolha e curtir a
cidade como um verdadeiro
paulistano, separamos algumas
dicas para você.
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Parada do Orgulho LGBT+

FEIRA CULTURAL DA DIVERSIDADE
© Divulgação APOLGBT-SP

Feira Cultural

A Associação da Parada do
Orgulho LGBT de São Paulo
promoverá a 22ª Feira Cultural da Diversidade no dia 16
de junho. O evento, que reúne livros, itens de decoração,
moda, beleza e acessórios
para venda, além de outras

atividades, acontece das 10h
às 22h, no Largo do Arouche
- point da comunidade LGBT.
Já no dia 17, entre 11h e 21h,
ocorre Marcha Trans no mesmo local.
Clique aqui e saiba mais!

ROTEIROS AUTOGUIADOS
Centro Novo, Avenida Paulista,
Baixo Augusta e Ibirapuera.
Bom passeio!
Clique aqui e saiba mais!
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Quer conhecer as regiões
mais legais da cidade?
Então confira os roteiros
autoguiados preparados por
experts em São Paulo!
São cinco opções de rotas
para seguir e explorar a capital
com novos olhares. Conheça
as atrações do Centro Velho,

Catedral da Sé

© Rob Maxwell/Unsplash

TNW PRIDE EDITION
Aproveitando os festejos da
maior parada do orgulho
LGBTQIA+, a Festa (+18) –
TNW Pride Edition promete celebrar a diversidade, inclusão, respeito e, claro, a vida, com muita
alegria e diversão! A festa acontece no dia 18, na área externa

no Estádio do Canindé. Entre as
atrações estão Zambianco, Erik
Vilar, Nat Valverde, Allan Natal,
Marcelo Almeida e Rafael Daglar,
além do espanhol Rafa Madrid e
do israelense Yinon Yahel.
Clique aqui e saiba mais!

Entre os dias 16 e 19 de junho,
todos os dias das 12h às 7h,
acontece ainda a Micareta SP,
no Sambódromo do Anhembi.
Pela primeira vez na cidade de
São Paulo, a festa vai rolar por
quase 20 horas ininterruptas
com shows de ninguém menos que Ivete Sangalo, Claudia

Breakfast Weekend

Leitte, Daniela Mercury, Pabllo
Vittar, Gloria Groove, Luísa
Sonza, Ludmilla, Alinne Rosa e
É o Tchan, além de uma line-up
eletrônica fantástica com os
melhores DJs nacionais.
Clique aqui e saiba mais!

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 hospe-
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MICARETA SP

dado. 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!

SELFIE PERFEITA
Outras dicas são o Beco do
Batman, pra quem gosta de
arte em grafite, e a Avenida Paulista, cartão postal da
cidade. Clique já!
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 você está
flutuando nas alturas!

Beco do Batman

FESTAS JUNINAS
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Quermesse do Calvário

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 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!

No dia 16 acontece o maior
festival de música eletrônica do
feriado Pride de São Paulo – o
Tokka Festival, que acontece na
área externa do Estádio do Canindé. Serão 12 horas de festa,
celebrando o amor, o respeito,
e a diversidade. Já nos dias 17,
18 e 19 será a vez do Teia Pride

Festival, no Komplexo Tempo,
na região da Mooca. Serão três
dias de festa, cada um com a
sua line-up, garantindo muita
diversão para todes.
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TEIA PRIDE E TOKKA

Clique aqui e saiba mais!
Teia Pride

VILA MADALENA
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Vila Madalena

A Vila Madalena – ou Vila
Madá, como dizem os mais íntimos – é um dos bairros mais
badalados e agitados de São
Paulo, e um dos mais descolados do mundo. São inúmeros
bares para curtir um happy
hour inesquecível.

Além disso, você também encontrará restaurantes, galerias,
grafites, baladas e lojas dos
mais variados tipos.
Clique aqui e saiba mais!

Especial Parada do Orgulho LGBT

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

