Passeios em São Paulo
Passeios (valores por PAX) - PRIVATIVOS
Junte seus amigos e aproveite os preços promocionais acima de 1 pessoa
Descontos

3 a 6 pessoas

2 pessoas

1 pessoas

City Tour - 3h

R$ 275

R$ 302

R$ 582

City Tour c/ Mercadão - 4h

R$ 320

R$ 395

R$ 728

City Tour Full Day s/ almoço - 8h

R$ 491

R$ 651

R$ 1.176

City Tour Full Day c/ almoço - 8h*

R$ 650

R$ 787

R$ 1.355

Tour de Compras - 4h

R$ 211

R$ 211

R$ 395

Tour do Futebol - 4h

R$ 320

R$ 395

R$ 728

Tour de Museus I - 4h

R$ 320

R$ 395

R$ 728

Tour de Museus II - 4h

R$ 347

R$ 424

R$ 758

Tour de Arquitetura - 4h

R$ 320

R$ 395

R$ 728

Tour Religioso - 4h

R$ 320

R$ 395

R$ 728

City Tour de Conexão - 6h

R$ 491

R$ 651

R$ 1.176

By Night c/ Churrascaria - 3h*

R$ 448

R$ 464

R$ 760

By Night c/ Show de MPB - 4h

R$ 472

R$ 560

R$ 880

By Night c/ Teatro + Cantina Italiana* - 4h

R$ 592

R$ 622

R$ 859

Cantareira Ecológica - 8h*

R$ 651

R$ 787

R$ 1.355

Embu das Artes - 6h

R$ 470

R$ 619

R$ 1.118

Aparecida - 10h

R$ 440

R$ 560

R$ 1.000

Aparecida e Canção Nova - 10h

R$ 544

R$ 694

R$ 1.230

Campos do Jordão - 10h

R$ 440

R$ 560

R$ 1.000

Fazenda de Café - 08h*

R$ 960

R$ 1.288

R$ 2.283

Santos e Guarujá* - 10h

R$ 686

R$ 848

R$ 1.366

Litoral Norte - 10h

R$ 611

R$ 800

R$ 1.327

-----------------------------------------------------------------------------Descritivos
CITY TOUR
Passeio indispensável para aqueles que desejam conhecer mais sobre a história e o modo
de vida da maior cidade do Hemisfério Sul. O city tour em São Paulo passará por edifícios
históricos, bairros típicos, monumentos, áreas de lazer e comércio.
Nosso passeio passa pelo bairro dos Jardins, Av. Paulista e alguns de seus atrativos, como o
Parque do Trianon, o MASP e a Casa das Rosas. Continuaremos em direção ao Parque do
Ibirapuera (descida para fotos) e os atrativos nos arredores, como o Monumento às Bandeiras
e Obelisco. Faremos também uma visita ao Bairro da Liberdade, reduto dos imigrantes
japoneses (descida opcional), e Centro Histórico de São Paulo, onde se encontram a Catedral
da Sé, Páteo do Colégio, Mosteiro de São Bento, Vale do Anhangabaú, Teatro Municipal e
Praça da República.
Saídas diárias. Duração: 3 horas.

CITY TOUR DE DIA INTEIRO (FULL DAY)
Nosso passeio de dia inteiro mostra ao visitante os pontos turísticos mais interessantes da
cidade, começando pelo bairro dos Jardins, Av. Paulista e alguns de seus atrativos, como o
Parque do Trianon, o MASP e a Casa das Rosas. Continuaremos em direção ao Parque do
Ibirapuera (descida para fotos) e os atrativos nos arredores, como o Monumento às
Bandeiras, Obelisco, Assembléia Legislativa e Avenida 23 de Maio. Faremos também uma
visita ao Centro Histórico de São Paulo, onde se encontram a Catedral da Sé, Páteo do
Colégio, Mosteiro de São Bento, Vale do Anhangabaú, Teatro Municipal, Praça da República,
Estação da Luz, Rua São Caetano (Rua das Noivas), Pinacoteca e Mercado Municipal, onde
faremos uma parada para conhecer este local muito freqüentado por moradores da cidade.
Os visitantes apreciar sua suntuosa arquitetura, ou experimentar os tradicionais sanduíches
de mortadela e pastel de bacalhau (refeições não inclusas). Continuaremos nosso passeio
com uma visita ao Museu do Futebol (ingresso incluso), onde os visitantes terão acesso a
uma seqüência de experiências visuais e sonoras de última geração, que relacionam o
esporte e a vida brasileira no século XX, a Sala das Curiosidades, com informações sobre o
esporte e o Jogo de Corpo, onde a pessoa testa a potência do chute, assiste a jogadas em
câmera lenta e vê o que acontece no corpo do atleta quando está jogando. Almoço não
incluso.
Saídas de terça-feira a domingo. Duração: 8 horas. Opcional: almoço em
churrascaria, sistema de rodízio, sem bebidas ou sobremesa (consulte opção com
almoço em nosso tarifário).

CITY TOUR DE CONEXÃO
Ideal para turistas em trânsito por São Paulo, este tour é uma opção interessante àqueles
que desejam conhecer um pouco da cidade enquanto aguardam pela saída de seus vôos.
Iniciando no Aeroporto de Congonhas ou Guarulhos, o passeio levará o visitante a alguns dos
principais atrativos da cidade, como o Parque do Ibirapuera (descida para fotos), o
Monumento às Bandeiras e o Obelisco. Faremos também uma visita ao Bairro da Liberdade,
reduto dos imigrantes japoneses, onde o visitante poderá conhecer lojas ou mercados de
produtos japoneses, que oferecem desde sushi e sashimi prontos para serem experimentados
no local, até porcelanas e jogos importados do Japão. Continuaremos nosso passeio em
direção ao Centro Histórico de São Paulo, onde se encontram a Catedral da Sé, Páteo do
Colégio, Mosteiro de São Bento, Vale do Anhangabaú, Teatro Municipal, Praça da República,
Estação da Luz, Pinacoteca e Mercado Municipal. Término do tour no Aeroporto de Congonhas
ou Guarulhos.
Saídas diárias. Duração: 6 horas.

TOUR DE COMPRAS
São Paulo apresenta opções de compras para todos os bolsos e gostos, através de suas ruas
de comércio especializadas e Shoppings Centers: Rua 25 de Março (eletrônicos, tênis,
bijuterias, utilidades domésticas), Rua José Paulino (roupas femininas), Brás (roupas com
preços populares), Rua Oscar Freire (roupas de grife, relógios), Rua Santa Efigênia
(eletrônicos), Rua Florêncio de Abreu (máquinas e ferragens), Rua João Cachoeira (roupas
masculinas e femininas), Shopping Center Norte (várias opções de lojas e restaurantes),
Shopping Iguatemi (várias opções de lojas de grife) e Shopping Cidade Jardim ou JK
(shopping de luxo). Neste passeio, o visitante poderá escolher 2 (duas) dentre as diversas
opções existentes e fazer ótimas compras com grande comodidade.
Saídas diárias. Estacionamentos não inclusos (caso necessário). Duração: 4 horas.

TOUR DO FUTEBOL
Localizado no Estádio do Pacaembu, o Museu do Futebol mostra uma das mais reconhecidas
manifestações culturais do país e permite que os visitantes entendam como o futebol, um
esporte inglês, de elite e branco, aos poucos ganhou novos traços e se tornou brasileiro,
popular e mestiço, como a própria cultura brasileira. Os visitantes terão acesso a uma
seqüência de experiências visuais e sonoras de última geração, que relacionam o esporte e
a vida brasileira no século XX. O espaço ainda tem a Sala das Curiosidades, com informações
sobre o esporte e o Jogo de Corpo, onde a pessoa testa a potência do chute, assiste a jogadas
em câmera lenta e vê o que acontece no corpo do atleta quando está jogando. Neste tour,
há também a visita panorâmica ao Estádio do Morumbi, maior estádio particular do mundo
(visita interna opcional ao Memorial do São Paulo Futebol Clube – ingresso não incluso).
Saídas de terça a domingo (exceto em dias de jogos no Pacaembu). Ingresso
incluso. Duração: 4 horas.

TOUR DE MUSEUS I
Neste tour, o visitante conhecerá 2 museus do Bairro da Luz: o Museu da Língua Portuguesa,
inaugurado em 2006, que explora o tema muita tecnologia e interatividade, e a Pinacoteca
do Estado, que reúne cerca de 4 mil obras de artistas como Portinari, Anita Mafaldi, Victor
Brecheret, Almeida Júnior entre outros.
Saídas de terça a domingo. Ingressos inclusos. Duração: 4 horas.

TOUR DE MUSEUS II
No tour de museus II, o visitante conhecerá 2 dos mais imponentes museus da cidade. O
Masp e o Museu do Ipiranga. O Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP) é
hoje um dos principais museus da América Latina e possui acervo obras que abrangem desde
o Renascimento até o Modernismo. Já o Museu do Ipiranga, situado em majestosa construção
de estilo neoclássico é o mais antigo museu de São Paulo, inaugurado em 1895, e seu acervo
ilustra a sociedade brasileira entre os séculos XIX e XX.
Saídas de terça a domingo. Ingressos inclusos. Duração: 4 horas.

TOUR DE ARQUITETURA
As obras de Oscar Niemeyer, principal arquiteto brasileiro e pioneiro na exploração das
possibilidades construtivas e plásticas do concreto armado, serão contempladas neste tour:
Parque do Ibirapuera e seus edifícios internos, Edifício Copan, Memorial da America Latina e
alguns edifícios do centro da cidade.
Saídas diárias. Duração: 4 horas.

TOUR RELIGIOSO
Nesse tour, o visitante irá assistir à concorrida Missa com Canto Gregoriano no Mosteiro de
São Bento, que acontece todos os domingos às 10h. Em seguida, fará visitas à Catedral
Metropolitana da Sé, com suas torres de mais de 100 metros, o Páteo do Colégio, ponto
escolhido pelos jesuítas Manoel da Nóbrega e José de Anchieta para fundar São Paulo em
1554 e, por último, o Museu de Arte Sacra, que reúne um dos mais importantes acervos
católicos do país: peças barrocas, santos diversos e um dos maiores presépios napolitanos
do mundo, com 110 metros quadrados.
Saídas aos domingos. Ingresso incluso no Museu de Arte Sacra. Duração: 4 horas.

CANTAREIRA ECOLÓGICA

Através de uma trilha na Mata Atlântica dentro do Parque Estadual da Cantareira chega-se
ao mais belo mirante da cidade de São Paulo. Macacos e várias aves podem ser vistos nesta
caminhada de 2 horas. Almoçaremos em um excêntrico restaurante decorado com
antiquarias, que serve uma deliciosa comida caipira. No local, há também lojas de artesanato,
antiguidades e roupas. Saídas: sábados e domingos. Ingressos e almoço (sem
bebidas) inclusos. Duração: 8 horas.

BY NIGHT COM CHURRASCARIA
São Paulo à noite é espetacular! Seus pontos turísticos iluminados ganham mais beleza e
dão à cidade um charme especial. Após um passeio panorâmico por pontos como o Parque
do Ibirapuera, Monumento às Bandeiras, Obelisco, Av. Paulista, Praça da República, Teatro
Municipal, Mosteiro de São Bento e Catedral da Sé, entre outros, o visitante experimentará
um delicioso jantar em uma churrascaria (sistema de rodízio). Jantar incluso (sem bebidas)
na churrascaria.
Saídas diárias. Duração: 3 horas.

BY NIGHT COM SHOW DE MPB
Após um passeio noturno pela cidade pelos pontos iluminados, como Av. Paulista, Praça da
República e Teatro Municipal, o visitante apreciará um inesquecível show de MPB na esquina
mais famosa de São Paulo, Av. Ipiranga com a Av. São João, no tradicional Bar Brahma,
onde se apresentam grandes intérpretes da Música Popular Brasileira, como Cauby Peixoto,
Jair Rodrigues, Demônios da Garoa, Royce do Cavaco, entre outros. Jantar e bebidas não
inclusos. Ingresso incluso. Saídas diárias. Duração: 4 horas.

EMBU DAS ARTES
Tradicionalmente famosa por seu artesanato e suas galerias de arte, Embu das Artes também
chama a atenção por sua arquitetura colonial, por sua história ligada à catequização pelos
jesuítas, e pela culinária tipicamente brasileira. A apenas 25 km de São Paulo, é um passeio
ideal para caminhar, fazer compras de artesanatos e antiguidades, e saborear uma ótima
comida. Almoço opcional.
Saídas diárias. Duração: 6 horas.

APARECIDA DO NORTE
A cidade de Aparecida está localizada na região do Vale do Paraíba, a 166 km da cidade de
São Paulo. Lá se encontra o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida que recebe
anualmente sete milhões de romeiros e é considerado o maior santuário mariano do mundo.
Neste passeio, o visitante irá conhecer a Passarela da Fé, a Basílica Velha, de 1888, a Basílica
Nova, de 1980 e consagrada pelo Papa João Paulo II. Lá se encontram a imagem da Padroeira
do Brasil, além da Capela das Velas e a Sala dos Milagres.
Saídas diárias. Duração: 10 horas.

CAMPOS DO JORDÃO
Campos do Jordão, localizada no Alto da Serra da Mantiqueira, é a cidade mais alta do Brasil,
estando a 1.700m de altitude. Além do clima frio e da arquitetura européia, os chocolates e
a malharia fazem de Campos do Jordão um dos destinos turísticos mais procurados do
Estado. Serão visitados alguns dos principais pontos turísticos da cidade, como o pico de
Itapeva, com 2.035 metros de altura e vista panorâmica do Vale do Paraíba, o Alto do
Capivari, com visão panorâmica do centro turístico, o Alto da Vila Inglesa e suas mansões,
e o Palácio Boa Vista (residência de inverno do Governador do Estado de São Paulo). No
centro da cidade, visitaremos o bairro de Capivari e o Morro do Elefante. Ingressos e almoço
não estão inclusos).
Saídas diárias. Duração: 10 horas.

FAZENDA DE CAFÉ
Descubra o turismo rural em uma linda fazenda histórica de café do século XVIII em plena
atividade, a apenas duas horas de São Paulo, na região de Campinas. O passeio inclui a visita
ao roteiro do café, onde será possível ver as plantações e acompanhar o processo de cultivo
do café. O visitante poderá como caminhar pela plantação, conhecer o Museu do Café, a
antiga Senzala e visitar as construções históricas. Ingresso incluso na fazenda. Almoço
incluso em restaurante na região (uma bebida não alcoólica e uma sobremesa
incluída). Saídas diárias (necessário consultar disponibilidade). Duração: 8 horas.

SANTOS E GUARUJÁ
Conheça belas praias e bons restaurantes neste passeio a duas das mais interessantes
cidades do litoral paulista. Através de um passeio panorâmico, o turista conhecerá as
principais praias do Guarujá, como Guaiúba, rica em vegetação, Pitangueiras e Praia da
Enseada, com grande variedade de restaurantes e bares movimentados. Em Santos, o
passeio inclui o Porto de Santos e o prédio da Bolsa do Café, marca da riqueza produzida
pelo café (ingresso incluso no Museu do Café). Almoço opcional.
Saídas diárias. Duração: 10 horas.

LITORAL NORTE E COSTA DOS ALCATRAZES
Famoso por sua beleza natural, o Litoral Norte de São Paulo é um pedaço especial da costa
brasileira. Nosso passeio percorrerá algumas das belíssimas praias que fazem parte da região
conhecida como Costa dos Alcatrazes, como as praias de Boracéia, Juréia, Barra do Una e
Juquehy, onde o visitante poderá caminhar, observar exemplares da Mata Atlântica,
formações como a Serra do Mar, e até mesmo tomar um refrescante banho de mar. Almoço
opcional.
Saídas diárias. Duração: 10 horas.

FORMAS DE PAGAMENTO
Entrada de 25% + taxas, saldo em até 9x sem juros no cartão de
crédito
Parcelado em 05x sem juros e sem entrada no cartão de crédito
(Parcela mínima cartão R$ 100,00).
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Nada reservado, somente orçado
Valores e tarifas sujeitos à alterações mediante a disponibilidade de
lugares
Informações sobre vistos, vacinas e documentação legal para
embarque, consulte seu Despachante
DADOS NECESSÁRIOS PARA SOLICITAÇÃO DE RESERVA
Nome completo conforme documento oficial que será utilizado na
viagem
Data de nascimento e CPF

