
 

 

Fantasma da Ópera + city tour em São Paulo 

 

 

30/11 (Sex) - PORTO ALEGRE / SÃO PAULO (AÉREO) + VISITA AO JARDIM DAS OLIVEIRAS DO TEMPLO 

DE SALOMÃO + MERCADO CENTRAL + O MUSICAL FANTASMA DA ÓPERA:  

Às 05h15 apresentação no aeroporto Salgado Filho de POA/RS para viagem aérea até São Paulo 

(Congonhas), partida prevista às 06:30 em voo da GOL, chegada em torno das 08h00. Recepção 

pela equipe local para traslado com guia local para visitar o JARDIM DAS OLIVEIRAS DO TEMPLO DE 

SALOMÃO – passeio guiado em horário marcado para caminhar pelo jardim das oliveiras 

centenárias que é comparada como caminhar pelo Monte das Oliveiras em Jerusalém que algumas 

delas tem mais de 400 anos com mensagens de reflexão em cada árvore que nos remetem aos 

tempos bíblicos, nos dando uma ideia de como os heróis da fé viveram e venceram na época. 

Tempo para visitar sem guiamento o interior do templo (fora dos horários das missas e com 

vestimenta apropriado), posteriormente, perto do meio dia traslado ao Mercado Central de São 

Paulo com tempo livre para passear pelo interior ou almoçar (almoço não incluso). Após a visita ao 

Mercado Central traslado ao hotel para acomodação. Restante da tarde livre para descansar ou 

ainda, explorar mais a cidade, por conta, e no início da noite traslado ao TEATRO RENAULT para 

assistir o musical FANTASMA DA OPERA com ingressos na PLATEIA VIP das 21h00. Ao termino do 

espetáculo, traslado ao hotel. Hospedagem.  



 

 

01/12 (Sáb) - SÃO PAULO - CITY TOUR:  

Café da manhã no hotel, posteriormente saída com transporte e guia local para conhecer mais ou 

rever a cidade através de o City Tour Panorâmico de 5 horas que é uma seleção dos principais 

pontos turísticos, criado para que você possa conhecer o melhor da cidade em poucas horas. Visitas 

panorâmicas da Praça da República, Av. Ipiranga, Ed. Copan, Ed. Itália, Viaduto do Chá, Teatro 

Municipal, Faculdade de Direito, Vale do Anhangabaú, Praça da Sé marco zero de São Paulo, Tour 

pelo bairro da Liberdade, o bairro dos japoneses, tour na Av. Paulista, Masp, Parque Trianon, Casa 

das Rosas, Faculdade de Medicina, Hospital das Clínicas, Cidade Universitária - o maior campo 

universitário do país (USP);Visita ao Instituto Butantã: conheça de perto os serpentários, as 

alamedas com árvores raras, e o Museu do Instituto (MIB); Parque do Ibirapuera, Monumento às 

Bandeirantes, Obelisco, Oca, Bienal, Assembleia Legislativa; Tour pelos bairros dos Jardins. 

Aproveitamento do tempo para visitar o Pátio do Colégio: o local onde foi fundada a cidade de São 

Paulo e a visita a Pinacoteca do Estado: um dos principais museus do país. Cerca de cinco mil obras, 

entre pinturas, peças em bronze, desenhos, tapeçarias etc. Finalmente, em torno das 12h45 

traslado sem retorno ao hotel (quem não quiser comprar poderá retornar com o ônibus ao hotel) 

até a Rua 25 de Março ou Brás para fazer algumas compras a preços populares. A noite sugerimos ir 

a Teatros ou Jantar em algum restaurante. Hospedagem.  

02/12 (Dom) - SÃO PAULO / PORTO ALEGRE (AÉREO):  

Café da manhã no hotel, posteriormente tempo livre até a hora do check out do hotel que será em 

torno das 11h30. Este intervalo de tempo poderá aproveitar mais para continuarem explorando a 

cidade de São Paulo. Antes do meio dia, malas no corredor, almoço livre (não incluído) e em torno 

das 14h00 traslado ao Aeroporto de Congonhas (São Paulo) para viagem de retorno a Porto 

Alegre/RS, onde a chegada será em torno das 17:25. FIM DOS SERVIÇOS. 


