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INFORMAÇÕES TURÍSTICAS 

Hotéis, Transporte, Telefone, História 

 

HOTÉIS & HOSTELS 

 

HOTÉIS: 

Transamerica Executive Perdizes – 100m da PUC-SP 

Rua Monte Alegre, 835, Perdizes, São Paulo, CEP 05014-000, Brasil  

www.transamericagroup.com.br/Perdizes 

(11) 3866-1250 

 

Hotel Turiassú – 800m da PUC-SP 

Rua Turiassú, 328, Perdizes, São Paulo, CEP 05005-000, Brasil 

www.hotelturiassu.com.br 

(11) 3871-1032 

   

Bê Hotel – 1 km da PUC-SP 

Rua Monte Alegre, 45, Perdizes, São Paulo, CEP 05014-000, Brasil 

www.behotel.com/ 

(11) 3861-3200 

 

http://www.transamericagroup.com.br/Perdizes
http://www.hotelturiassu.com.br/
http://www.behotel.com/


2 

                                     
 

Hotel Perdizes – 1,1 km da PUC-SP 

Rua Cardoso de Almeida, 77, Perdizes, São Paulo, CEP 05013-000, Brasil  

www.hotel-perdizes.hotelsaopaulo.org/pt/ 

 

Hotel Recanto das Perdizes – 1,4 km da PUC-SP 

Rua Traipu, 51, Perdizes, São Paulo, CEP 01235-000, Brasil  

www.centerperdizes.com.br/ 

(11) 3205-2341 

 

Transamerica Classic Higienópolis – 1,5 km da PUC-SP 

Rua Alagoas, 974, Higienópolis, São Paulo, CEP 01242000, Brasil 

www.transamericagroup.com.br/.../transamerica-classic-higienopolis 

(11) 3660-1840 

 

Dublin Hotel Perdizes – 1,7 km da PUC-SP 

R. Conselheiro Brotero, n. 854 , São Paulo, CEP 01232-010, Brasil 

www.dublinhotel.com.br 

(11) 3826-9833  

 

 

http://www.hotel-perdizes.hotelsaopaulo.org/pt/
http://www.centerperdizes.com.br/
http://www.transamericagroup.com.br/.../transamerica-classic-higienopolis
http://www.dublinhotel.com.br/
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HOSTELS: 

Espaço 946 Hostel Bar – 20m da PUC-SP 

Rua Ministro Godói, 946, Perdizes, São Paulo, CEP 05015-000, Brasil 

www.espaco-946-hostel-bar.hotelsaopaulo.org/pt/ 

(11) 2476-9294 

 

O´Rileys Perdizes Hostel – 500m da PUC-SP 

Rua Doutor Franco da Rocha, 134, Perdizes, São Paulo, CEP 05015-040, Brasil 

www.orileys.com.br/ 

(11) 3672-3099 

 

Hostel Grape Wine – 800m da PUC-SP 

Rua Vanderlei, 1107, Perdizes, São Paulo, CEP 05011-001, Brasil 

www.hostelgrapewine.com.br/ 

(11) 3871-9108 

 

Traipu Eco Hostel – 1 km da PUC-SP 

Rua Traipu, 607, Perdizes, São Paulo, CEP 01235-000, Brasil  

www.traipuecohostel.com.br 

(11) 2478-0249 

http://www.espaco-946-hostel-bar.hotelsaopaulo.org/pt/
http://www.orileys.com.br/
http://www.hostelgrapewine.com.br/
http://www.traipuecohostel.com.br/
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UP WHITEBLACK Hostel – 1,2 km da PUC-SP 

R. Cardoso de Almeida, 1802. Anexo B - Sumaré, São Paulo, CEP 01251-000, Brasil  

www.up-whiteblack-hostel.hotelsaopaulo.org/pt/ 

(11) 4116-6473 

 

Paradiso Hostel – 2,2 km da PUC-SP 

Rua Alegrete, 44, São Paulo, CEP 01254-010, Brasil  

www.paradisobnb.com/ 

(11) 97587-0747 

 

TRANSPORTE EM SÃO PAULO 

 

Bilhete Único Turista 

 

Para as pessoas que visitam a Cidade há a opção de adquirir um Bilhete Único Anônimo 

(sem cadastro) ao custo de duas tarifas vigentes (R$ 7,60) - uma referente ao valor do cartão 

e outra para ser utilizada nos ônibus da Capital.  

Nele você coloca créditos em dinheiro e cotas de tempo semanal e 24 horas. As cotas de 

tempo são vendidas a um preço superior ao do cartão cadastrado. 

 

Tarifa – 3,80 - ônibus, trem (CPTM) e metrô. 

 

Vantagem: Faça até 4 viagens em 3 horas pagando 1 tarifa (R$ 3,80) 

 

 

 

 

 

 

http://www.up-whiteblack-hostel.hotelsaopaulo.org/pt/
http://www.paradisobnb.com/
http://www.sptrans.com.br/images/tabelatarifa-2014.png
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Postos Autorizados mais próximos a PUC-SP  

 

Loja Santa Cecília  

Endereço: R. FREDERICO ABRANCHES, 172  

Distância: 2.181 m.  

 

Terminal Amaral Gurgel  

Endereço: R. DR. FREDERICO STEIDEL, 107  

Distância: 2.435 m.  

 

Loja Augusta  

Endereço: R. AUGUSTA, 449  

Distância: 2.529 m.  

 

Terminal Princesa Isabel  

Endereço: PÇA. PRINC. ISABEL, 0  

Distância: 2.861 m.  

 

Terminal Bandeira  

Endereço: PÇA. BANDEIRA, 0  

Distância: 3.407 m.  
Fonte: http://bilheteunico.sptrans.com.br/novobu.aspx 

 

Aplicativos recomendados 

Leve-me 

O app reúne informações de outros meios de transportes, como táxis, metrô e trem. Tudo o 

que você precisa fazer é definir uma rota entre dois pontos para que o Leve-me indique todas 

as opções viáveis de locomoção. 

Os ônibus são exibidos em tempo real, enquanto que na categoria de táxis é mostrado um 

valor aproximado de quando custaria a viagem no trajeto selecionado. Se o usuário não 

quiser se atrasar, pode definir um lembrete para que o app lembre quando o ônibus estiver 

próximo. 

*Existe também uma parte social dentro do app, que reúne pontos obtidos pelos usuários que 

mais utilizam o Leve-me. Essas pontuações podem ser trocadas por alguns prêmios, como 

http://bilheteunico.sptrans.com.br/comumRecargaPostos.aspx
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sorvetes, e ingressos, dentre outros. A conta do Facebook, quando conectada ao app, 

aumenta as possibilidades do usuário ganhar mais pontos.  

Moovit 

O Moovit surpreende pela quantidade e precisão das informações. O aplicativo passou a 

fornecer horários de ônibus em tempo real para algumas cidades, facilitando ainda mais a 

vida dos usuários. Assim como qualquer aplicativo do gênero, as informações são fornecidas 

pelas companhias que administram as frotas municipais ou estaduais de ônibus, ou seja, as 

cidades atendidas pelo Moovit precisam ser consultadas previamente. 

Citymapper 

O Citymapper é uma das melhores opções de aplicativo de transporte público. Ele oferece 

uma interface muito organizada e um suporte completo. Por exemplo, se você pesquisar uma 

linha de ônibus, você pode ver exatamente onde os veículos estão podendo assim se planejar 

melhor e evitar longas esperas no ponto. 

Ele também conta com outras informações que podem facilitar a sua vida, como por 

exemplo: sugerir qual a melhor seção do trem para você embarcar e assim já sair na escada 

adequada ao chegar no seu destino; ao fazer uma baldeação, ele também mostra na tela 

“Cidade” a situação das linhas de metrô e trem. 

Quando você estiver perto do ponto de desembarque o aplicativo enviará um aviso sonoro se 

você o programar para tal. 

Trafi 

O Trafi está disponível em São Paulo e no Rio de Janeiro. Seu diferencial é a utilização de 

algoritmos avançados para fornecer os melhores trajetos possíveis, sendo que o próprio app é 

definido como o “aplicativo de transporte público mais preciso do mundo”. 

É possível escolher entre a rota recomendada, a mais rápida, a com menos caminhada e 

muitas mais. Ele também tem uma seção dedicada para bicicletas, indicando as estações de 

aluguel mais próximas e a disponibilidade em cada uma. 

Cadê o ônibus? 

O aplicativo Cadê o ônibus?  Fornece informações sobre o transporte publico e condições de 

trânsito durante o trajeto informado. Em algumas cidades, é possível observar os pontos de 
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ônibus que podem ser utilizados pelos usuários para o destino escolhido, ou seja, você saberá 

se o ônibus desejado passa ou não na rua em que você está. 

São Paulo Metro - Oficial 

Algumas empresas que administram linhas de metrô e trem oferecerem aplicativos com 

informações úteis aos usuários. A CPTM, por exemplo, possui seu aplicativo oficial para o 

Metrô de São Paulo. 

Além do mapa ferroviário, é possível verificar em tempo real a circulação de cada linha do 

metrô, com informações sobre atrasos de embarques e interrupções por motivos 

meteorológicos. O aplicativo ainda dispõe de telefones úteis aos usuários, como achados e 

perdidos e também possui uma central para reclamações. 

Uber 

O Uber é um aplicativo para pedir carros com motoristas - quase como um táxi ou uma 

carona paga, mas com a vantagem de que qualquer um (seguindo uma série de regras) pode 

se tornar um condutor. O Uber tem mais vantagens: ele pode ser pago diretamente pelo 

aplicativo com um cartão de crédito, com preços mais baratos e justos. 

99Taxis 

O 99Taxis facilita o trabalho de pedir um táxi: é só ativar o GPS do celular e encontrar o táxi 

mais próximo disponível, podendo chamá-lo pelo aplicativo. É muito fácil de usar: basta se 

cadastrar e selecionar a opção “Chamar Táxi” e confirmar as opções. 

O aplicativo é gratuito e disponibiliza também serviços de táxi acessível para cadeirantes em 

São Paulo. 

Easy Taxi 

O Easy Taxi deixa o trabalho de pedir um táxi muito mais fácil. Com ele é possível pedir um 

táxi através do aplicativo e acompanhar em tempo real o movimento do veículo para saber se 

o carro está próximo. 

Fonte: http://www.androidpit.com.br/melhores-aplicativos-de-transporte 
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TELEFONES UTEIS 

 

EMERGÊNCIAS 

 

• Emergência de trânsito – 1188 

• Emergência de saúde – 192 

• Polícia Civil – 197 

• Polícia Militar – 190 

• Bombeiros – 193 

• Achados e Perdidos (Correios) – www.correios.com.br/servicos/achados_perdidos 

• Serviços 24 horas – www.emsampa.com.br e www.guiamais.com.br 

• Defesa do Consumidor – 151 

 

INFORMAÇÕES SOBRE TELEFONES 

 

• Assinantes locais – 102 

• Ligações internacionais – 000333 

 

TRANSPORTES 

• Metrô – 0800-7707722 www.metro.sp.gov.br 

• Ônibus municipais – 156 

• Aeroportos – São Paulo Guarulhos (11) 2445-2945; Congonhas (11) 5090-9000; Campo de 

Marte (11) 2221-2699 

• Airport Bus Service – 0800-2853047 ou (11) 3775-3850www.airportbusservice.com.br 

• Terminais Rodoviários: Tietê, Barra Funda e Jabaquara – (11) 3866-

1100 www.socicam.com.br 

• Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – 0800-0550121 www.cptm.sp.gov.br 

• Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis – www.abla.com.br 

http://www.correios.com.br/servicos/achados_perdidos
http://www.emsampa.com.br/page30.htm
http://www.guiamais.com.br/
http://www.metro.sp.gov.br/
http://www.airportbusservice.com.br/
http://www.socicam.com.br/2009/pt/terminais-rodoviarios.asp
http://www.cptm.sp.gov.br/
http://www.abla.com.br/
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• ADETAX - Associação das Empresas de Táxi de Frota do Município de São Paulo 

– www.adetax.com.br/precos.asp 

• SINDITAXI - Sindicato dos Taxistas Autônomos de São Paulo - (11) 5573-

5200 www.sinditaxisp.org.br Para consultar endereços de pontos de táxis clicar em "Vai de 

Táxi" 

 

ONDE FICAR E O QUE FAZER NA CAPITAL 

 

• São Paulo Turismo – www.spturis.com / www.cidadedesaopaulo.com 

• São Paulo Convention & Visitors Bureau – www.visitesaopaulo.com 

• Dicas de Passeios – www.cidadedesaopaulo.com/fiquemaisumdia 

• Catraca Livre - www.catracalivre.com.br 

• Setur|TurSP - Companhia Paulista de Eventos e Turismo 

– www.turismo.sp.gov.br | tursp.com | turismoemsaopaulo.com 

 

Bilhetes e ingressos: 

 Ingresso.com – (11) 4003 2330 www.ingresso.com 

 Ingresso Fácil - (11) 4003 2245 www.ingressofacil.com.br 

 Ingresso Rápido – (11) 4003-1212 www.ingressorapido.com.br 

 Tickets For Fun – (11) 4003-5588 premier.ticketsforfun.com.br 

Futebol Card - (11) 2344-4210 www.futebolcard.com 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

 Acessibilidade – Boa parte dos locais públicos está adaptada para portadores de 

necessidades especiais. Mais informações:  

www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/pessoa_com_deficiencia 

 Jornais e revistas locais 

 www.estadao.com.br | www.folha.uol.com.br | www.vejasaopaulo.com.br 

 Previsão do tempo na Capital – www.prefeitura.sp.gov.br 

 Previsão do tempo no Estado www.defesacivil.sp.gov.br/meteorologia.asp 

 

 

 

 

 

http://www.adetax.com.br/precos.asp
http://www.sinditaxisp.org.br/
http://www.spturis.com/
http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/br/guiadeviagem
http://www.visitesaopaulo.com/
http://www.cidadedesaopaulo.com/fiquemaisumdia
http://www.catracalivre.com.br/
http://www.turismo.sp.gov.br/
http://www.tursp.com/
http://www.turismoemsaopaulo.com/
http://www.ingresso.com/
http://www.ingressofacil.com.br/
http://www.ingressorapido.com.br/
http://premier.ticketsforfun.com.br/
http://premier.ticketsforfun.com.br/
https://www.futebolcard.com/prod/site/index.php
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/pessoa_com_deficiencia/
http://www.estadao.com.br/
http://www.folha.uol.com.br/
http://www.vejasaopaulo.com.br/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/servicos/cidadaos/meio_ambiente/clima
http://www.defesacivil.sp.gov.br/meteorologia.asp
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TURISMO 

São Paulo é uma cidade “antenada”, de vanguarda, geradora de tendências, estilos e 

costumes. Capital dos negócios, da cultura, do entretenimento e da gastronomia na América 

Latina, é uma cidade global, formada por pessoas de mais de 70 diferentes nacionalidades e 

descendências. 

Por toda essa grandiosidade e diversidade, há incontáveis passeios possíveis na cidade, todos 

com diversão garantida. Mas alguns deles são realmente imperdíveis. Separamos alguns 

programas para você não ficar de fora do melhor de São Paulo.  

 

Confira nossas sugestões: 

 

Estação Sé - Lá estão objetos que representam os primeiros passos dados pelos 

colonizadores. Entre os principais templos do Brasil está a Catedral da Sé. Ao redor dela 

ocorreu uma das maiores manifestações da história brasileira, pelas Diretas Já, em 1984.  

Catedral da Sé. http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/o-que-visitar/pontos-turisticos/8-

catedral-da-se 

 

Pátio do Colégio - http://www.pateodocollegio.com.br/ 

 

Prédio do Banespa - http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/o-que-visitar/pontos-

turisticos/178-banespao-edificio-altino-arantes 

 

Solar da Marquesa de Santos 

http://www.museudacidade.sp.gov.br/solardamarquesadesantos.php 

 

Rua Barão de Paranapiacaba – rua do ouro (compras)  

http://saopauloparainiciantes.com.br/2011/05/rua-barao-de-paranapiacaba-joias-em-ouro-e-

prata-2.html 

 

Sesc do Carmo - Rua do Carmo, 147, Sé 

http://www.sescsp.org.br/unidades/1_CARMO/#/uaba=facilidades 

 

Museu Catavento - http://www.cataventocultural.org.br/ 

http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/o-que-visitar/pontos-turisticos/8-catedral-da-se
http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/o-que-visitar/pontos-turisticos/8-catedral-da-se
http://www.pateodocollegio.com.br/
http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/o-que-visitar/pontos-turisticos/178-banespao-edificio-altino-arantes
http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/o-que-visitar/pontos-turisticos/178-banespao-edificio-altino-arantes
http://www.museudacidade.sp.gov.br/solardamarquesadesantos.php
http://saopauloparainiciantes.com.br/2011/05/rua-barao-de-paranapiacaba-joias-em-ouro-e-prata-2.html
http://saopauloparainiciantes.com.br/2011/05/rua-barao-de-paranapiacaba-joias-em-ouro-e-prata-2.html
http://www.sescsp.org.br/unidades/1_CARMO/#/uaba=facilidades
http://www.cataventocultural.org.br/
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Estação São Bento - O Mosteiro de São Bento tem concorridas missas acompanhadas por 

apresentações de canto gregoriano. http://mosteiro.org.br/   

 

Centro Cultural Banco do Brasil  

http://culturabancodobrasil.com.br/portal/sao-paulo  

 

Rua 25 de março – http://www.guiada25.com.br/ 

 

Mercadão da Cantareira - http://www.oportaldomercadao.com.br/ 

 

Centro Caixa Cultural - http://www.caixacultural.com.br/sitepages/unidade-

home.aspx?uid=9 

 

Igreja Santa Efigênia- http://www.saopauloantiga.com.br/restauro-santa-ifigenia/ 

 

Rua Santa Efigênia – http://www.portaldasantaifigenia.com.br/ 

 

Estação da Luz - A Estação da Luz está ao lado do Bom Retiro, local em que imigrantes de 

várias nacionalidades e religiões se instalaram no começo do século XX. Por isso, 

restaurantes de culinária grega, búlgara e coreana são facilmente encontrados. 

 

Museu de Arte Sacra - http://www.museuartesacra.org.br/pt/ 

 

Pinacoteca do Estado - http://www.pinacoteca.org.br/pinacoteca-pt/ 

 

Memorial da Resistência - http://www.memorialdaresistenciasp.org.br/memorial/ 

 

Parque da Luz - http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/br/o-que-visitar/atrativos/pontos-

turisticos/3972-parque-da-luz 

 

Rua José Paulino –

http://www.omelhordobomretiro.com.br/buscando_ruas.asp?nome9=Rua%20Jos%E9%20Pa

ulino%20%3C!--%20jose%20paulino--

%3E&nome=Rua%20Jos%E9%20Paulino%20%3C!--%20jose%20paulino--%3E 

 

Sala São Paulo - http://www.salasaopaulo.art.br/home.aspx 

 

Terraço Itália - http://www.terracoitalia.com.br/ 

http://mosteiro.org.br/
http://culturabancodobrasil.com.br/portal/sao-paulo
http://www.guiada25.com.br/
http://www.oportaldomercadao.com.br/
http://www.caixacultural.com.br/sitepages/unidade-home.aspx?uid=9
http://www.caixacultural.com.br/sitepages/unidade-home.aspx?uid=9
http://www.saopauloantiga.com.br/restauro-santa-ifigenia/
http://www.portaldasantaifigenia.com.br/
http://www.museuartesacra.org.br/pt/
http://www.pinacoteca.org.br/pinacoteca-pt/
http://www.memorialdaresistenciasp.org.br/memorial/
http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/br/o-que-visitar/atrativos/pontos-turisticos/3972-parque-da-luz
http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/br/o-que-visitar/atrativos/pontos-turisticos/3972-parque-da-luz
http://www.omelhordobomretiro.com.br/buscando_ruas.asp?nome9=Rua%20Jos%E9%20Paulino%20%3C!--%20jose%20paulino--%3E&nome=Rua%20Jos%E9%20Paulino%20%3C!--%20jose%20paulino--%3E
http://www.omelhordobomretiro.com.br/buscando_ruas.asp?nome9=Rua%20Jos%E9%20Paulino%20%3C!--%20jose%20paulino--%3E&nome=Rua%20Jos%E9%20Paulino%20%3C!--%20jose%20paulino--%3E
http://www.omelhordobomretiro.com.br/buscando_ruas.asp?nome9=Rua%20Jos%E9%20Paulino%20%3C!--%20jose%20paulino--%3E&nome=Rua%20Jos%E9%20Paulino%20%3C!--%20jose%20paulino--%3E
http://www.salasaopaulo.art.br/home.aspx
http://www.terracoitalia.com.br/
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Teatro Municipal - http://theatromunicipal.org.br/programacao/#/ 

 

Galeria do rock - http://galeriadorock.com.br/ 

 

Viaduto do Chá - http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/br/o-que-visitar/atrativos/pontos-

turisticos/4154-viaduto-do-cha 

 

Igreja Nossa Senhora dos Homens Pretos - 

http://www.arquisp.org.br/regiaose/paroquias/mosteiros-igrejas-historicas-oratorios-da-

regiao-se/igreja-nossa-senhora-do-rosario-dos-homens-pretos 

 

Edifíco Copan - http://www.copansp.com.br/ 

 

Edifício Martinelli –  http://www.prediomartinelli.com.br/visitas.php 

 

Liberdade - Bairro japonês: Na Liberdade, por sua vez, impera a boa culinária oriental. 

 Museu da Imigração Japonesa - http://www.museubunkyo.org.br/ 

 Ikesaki – Compras – cosméticos - http://www.ikesaki.com.br/ 

 

Ceagesp - http://www.ceagesp.gov.br/ 

 

Estação Ciência - http://www.eciencia.usp.br/ec%5Chorarios.html 

 

Feira da Benedito Calixto - http://pracabeneditocalixto.com.br/ 

 

Instituto Tomie Ohtake - http://www.institutotomieohtake.org.br/ 

 

Memorial da América Latina - http://www.memorial.org.br/ 

 

Museu de Arqueologia e Etnologia - http://www.vmptbr.mae.usp.br/ 

 

Museu de Arte Contemporânea - http://www.mac.usp.br/mac/ 

 

Museu do Crime - http://www.saopauloantiga.com.br/museu-do-crime/ 

http://theatromunicipal.org.br/programacao/#/
http://galeriadorock.com.br/
http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/br/o-que-visitar/atrativos/pontos-turisticos/4154-viaduto-do-cha
http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/br/o-que-visitar/atrativos/pontos-turisticos/4154-viaduto-do-cha
http://www.arquisp.org.br/regiaose/paroquias/mosteiros-igrejas-historicas-oratorios-da-regiao-se/igreja-nossa-senhora-do-rosario-dos-homens-pretos
http://www.arquisp.org.br/regiaose/paroquias/mosteiros-igrejas-historicas-oratorios-da-regiao-se/igreja-nossa-senhora-do-rosario-dos-homens-pretos
http://www.copansp.com.br/
http://www.prediomartinelli.com.br/visitas.php
http://www.museubunkyo.org.br/
http://www.ikesaki.com.br/
http://www.ceagesp.gov.br/
http://www.eciencia.usp.br/ec%5Chorarios.html
http://pracabeneditocalixto.com.br/
http://www.institutotomieohtake.org.br/
http://www.memorial.org.br/
http://www.vmptbr.mae.usp.br/
http://www.mac.usp.br/mac/
http://www.saopauloantiga.com.br/museu-do-crime/
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Parque da Água Branca - http://parqueaguabranca.sp.gov.br/ 

 

Parque Villa Lobos - http://parquevillalobos.sp.gov.br/ 

 

Pico do Jaraguá - http://www.ambiente.sp.gov.br/parque-estadual-do-jaragua/ 

 

Museu do futebol - http://www.museudofutebol.org.br/ 

 

Avenida Paulista - A Avenida Paulista não é apenas o coração financeiro. É um marco 

afetivo do paulistano. Todos os dias milhares de pessoas andam por seus enormes 

quarteirões a trabalho. Nos fins de semana, há também outra multidão, em busca de 

entretenimento e de cultura, ou que apenas querem passear sem compromisso na rua mais 

querida de São Paulo. 

Construído na década de 60, o prédio do Masp tem um dos maiores vãos livres do mundo – 

onde é realizada uma feira de antiguidades aos domingos. Os centros culturais da avenida e 

das imediações também fazem dela uma atração obrigatória para qualquer visitante 

Masp - http://masp.art.br/masp2010/ 

 

Centro Cultural São Paulo - http://www.centrocultural.sp.gov.br/ 

 

Casa das Rosas - http://www.casadasrosas.org.br/ 

 

Instituto Itaú Cultural - http://www.itaucultural.org.br/ 

 

Centro Cultural Fiesp - http://www.sesisp.org.br/cultura/centro-cultural-fiesp-ruth-

cardoso.htm 

 

Museu da Imagem e do Som - http://www.mis-sp.org.br/ 

 

Museu da Casa Brasileira - http://www.mcb.org.br/ 

 

http://parqueaguabranca.sp.gov.br/
http://parquevillalobos.sp.gov.br/
http://www.ambiente.sp.gov.br/parque-estadual-do-jaragua/
http://www.museudofutebol.org.br/
http://masp.art.br/masp2010/
http://www.centrocultural.sp.gov.br/
http://www.casadasrosas.org.br/
http://www.itaucultural.org.br/
http://www.sesisp.org.br/cultura/centro-cultural-fiesp-ruth-cardoso.htm
http://www.sesisp.org.br/cultura/centro-cultural-fiesp-ruth-cardoso.htm
http://www.mis-sp.org.br/
http://www.mcb.org.br/
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Parque Trianon  

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/parques/regiao_centrooest

e/index.php?p=5773 

 

Catedral Ortodoxa - http://www.catedralortodoxa.com.br/ 

 

Cemitério da Consolação - http://www.cemiteriodaconsolacao.com.br/ 

 

 

 

 

 

GASTRONOMIA/NOITE 

Vários restaurantes vegetarianos podem ser encontrados nas imediações da Rua Augusta. Já 

os cafés e sorveterias se espalham pelas ruas dos Jardins. Os restaurantes da alta gastronomia 

também estão concentrados nos Jardins. É bom lembrar seu cliente de que eles exigem 

reservas com antecedência principalmente nos estabelecimentos mais estrelados. Na região 

há lugares para todos dançarem. 

 

 

COMPRAS 

Na Oscar Freire, Alameda Lorena e rua Bela Cintra, concentram-se as lojas de grifes 

nacionais e internacionais. Na Rua Augusta, o comércio é mais variado. Na altura do número 

2.690 está a Galeria Ouro Fino, que dispõe de lojas descoladas, brechós e de  

grifes alternativas. Os shoppings também estão por ali. O Paulista fica ao lado da estação 

Paraíso e o Frei Caneca a algumas quadras da Consolação. O Pátio Higienópolis, por sua 

vez, é conhecido pelas lojas chiques. As feirinhas de fim de semana do Masp e a do 

Shopping Center 3, na avenida Paulista, também têm boas opções de compras. 

 

 

 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/parques/regiao_centrooeste/index.php?p=5773
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/parques/regiao_centrooeste/index.php?p=5773
http://www.catedralortodoxa.com.br/
http://www.cemiteriodaconsolacao.com.br/
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Linha Circular Turismo 

 

O Circular Turismo SP foi especialmente planejado para que você conheça São Paulo 

com conforto e segurança. A possibilidade de embarques e desembarques ilimitados pelo 

circuito permite que você conheça os principais atrativos turísticos que a cidade oferece. O 

roteiro apresenta informações sobre a história, arquitetura e cultura da capital paulista. 

Enquanto você contempla a paisagem, ainda conhece um pouco mais sobre o incrível destino 

que é São Paulo! 

Venda somente dentro do ônibus. Pagamento em dinheiro, cartões de crédito e débito.  

HOP ON | HOP OFF 

Válido por 24 horas a partir da primeira utilização, com embarques e desembarques 

ilimitados durante o funcionamento do serviço. 

Sistema de áudio com informações turísticas. 

3 saídas diárias 

De segunda a sexta-feira: às 9h, 11h20 e 14h10; Aos sábados: às 8h, 10h30 e 13h30, da 

parada 1 - República. É possível iniciar o passeio embarcando em qualquer ponto de parada 

do circuito. 

 

ATENÇÃO!  

Aos Domingos e feriados, saídas às 10h, 11h40, 13h20, 15h30 e 17h10 da parada 1 - 

República. Rota alternativa aos domingos. Não passa pela Avenida Paulista. 

Para mais informações, ligue 0800-116566   

http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/br/linha-circular-turismo

