ACONTECE em SP
Primavera Sound São Paulo 2022

Bem-vindo a São Paulo!
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Você está na capital internacional dos eventos. Que tal
curtir as atrações da cidade
durante os dias dos shows do
Primavera Sound? 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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PROGRAMA VAI DE ROTEIRO
Quer conhecer a cidade
com um guia de turismo,
gratuitamente? Então conheça
o recém-lançado programa da
Secretaria Municipal de Turismo
de São Paulo, o Vai de Roteiro.
Após agendamento on-line, é
possível escolher entre nove

Vista aérea do Museu do Ipiranga

opções de roteiros pela cidade,
como o Ipiranga, Paulista,
Ibirapuera, Cantareira, Imigração,
entre outros. Há desconto no
ingresso dos museus para os
participantes do roteiro.
Clique aqui e saiba mais!

O Polo de Ecoturismo de São
Paulo é um reduto de natureza dentro da cidade, com
cachoeiras, sítios agroecológicos, muita fauna e flora nativas da Mata Atlântica, além
de diversos atrativos únicos.
Você poderá experimentar um pouco da região ao

embarcar neste roteiro, que
pode ser agendado on-line,
e é gratuito. Um ônibus turístico sai do centro-sul da
cidade com destino à região,
e o passeio dura o dia inteiro.
Clique aqui e saiba mais!
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VAI DE ROTEIRO - POLO

Rio Capivari

TOP 30
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São Paulo é uma cidade global, contemporânea, cheia de
estilos e costumes. Por toda
sua grandiosidade e diversidade, há incontáveis passeios
possíveis na cidade, todos
com diversão garantida.

A SELFIE PERFEITA
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 são o Beco do
Batman, pra quem gosta de
arte em grafite, e a Avenida
Paulista. Confira!

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!

© Jose Cordeiro/SPTuris

Vista aérea do Centro

Mirante Sampa Sky

Clique aqui e saiba mais!
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DINOSSAUROS
Diretamente da Patagônia, na
Argentina, a exposição Patagotitan – O Maior do Brasil chegou
à cidade de São Paulo. Ela trouxe
o maior dinossauro que já existiu
na Terra, o titanossauro Patagotitan, e uma grande coleção
paleontológica. A mostra ficará

em cartaz no Parque Ibirapuera
até novembro, no Pavilhão das
Culturas Brasileiras, em uma área
com mais de 2 mil m2. Aproveite
e conheça os mais diversos atrativos da região do Ibirapuera!
Clique aqui e saiba mais!

BAIXO AUGUSTA
locais alternativos. Venha
descobrir os parques, os
templos religiosos e a vida
noturna efervescente!
Clique aqui e saiba mais!
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A região do Baixo Augusta
se encontra entre uma São
Paulo moderna e uma São
Paulo mais antiga. É o ponto de encontro de todas as
tribos: roqueiros, rappers,
estudiosos, descolados, da
cena LGBTQIA+ e de muitos

Parque Augusta

GALERIA DO ROCK

Galeria do Rock
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Sua fama teve início nos anos
1970, quando muitas lojas de
disco começaram a se instalar
no local, atraindo um público
mais interessado em adquirir
produtos relacionados à música, principalmente artigos
de rock. A partir daí, mais lojas

BARZINHOS DESCOLADOS
Vila Madalena e Pinheiros, na
zona Oeste; Freguesia do Ó,
na zona Norte, e o Centro
concentram os barzinhos
mais descolados para curtir
um happy hour no fim de
tarde paulistano. Com amigos, família, parceiro ou o

do gênero foram surgindo em
seus corredores e, hoje, a Galeria é um espaço de compras
especializado e imperdível.
Clique aqui e saiba mais!

Vila Madalena

G

EL
ERDÍV

© Daniel Deák/SPTuris

companheiro de quatro patas – escolha seu barzinho e
divirta-se! As opções variam
desde o estilo musical às opções de comidas
de boteco.
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Clique
IMP aqui e saiba mais!
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cicloviária, que permite conhecer diversos pontos turísticos.
Na zona Norte, há a Ciclovia da
Avenida Braz Leme, que é um
passeio agradável e praticamente todo plano, permitindo
passar pela parte externa do
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PAULISTA ABERTA
Uma verdadeira catarse paulistana: a Paulista Aberta, que
é a tomada do espaço público
por paulistanos e turistas da
avenida mais famosa do estado. Aos domingos e feriados,
a Avenida Paulista fecha para
automóveis e fica aberta para

os pedestres, ciclistas, praticantes do skate e dos patins,
para os pets, artistas de rua,
food trucks e muito mais!

Sambódromo do Anhembi.
Também é possível fazer conexão com o trecho da Av. Ataliba
Leonel e Cruzeiro do Sul, onde
está o Parque da Juventude.
Clique aqui e saiba mais!
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Av. Paulista

Clique aqui e saiba mais!
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PIZZARIAS
Pizza é a verdadeira paixão
paulistana! São milhares de
pizzarias na cidade, desde as
mais tradicionais italianas até
as mais modernas, adeptas
aos ingredientes veganos.
Três delas estão, inclusive,
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entre as 100 melhores do
mundo! Descubra quais são
e não deixe de saborear a
especialidade gastronômica
da cidade.
Clique aqui e saiba mais!
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Pq. Estadual da Cantareira - Núcleo Pedra Grande
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CIRQUE DU SOLEIL BAZZAR

O Parque Villa-Lobos recebe
o espetáculo BAZZAR, uma
homenagem aos primórdios
do Cirque du Soleil, quando
uma trupe intimista de artistas de rua há mais de 30 anos
surpreendeu multidões e re-

volucionou a história do circo.
As apresentações vão até 27
de novembro e prometem
emocionar o público.
Clique aqui e saiba mais!

Especial Primavera Sound

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

