
 

 

 

Para saber outras atrações do fim de semana acesse www.turismosantos.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

O Rei da Internet como você jamais viu. 

Domingo, às 17h, no Mendes Convention 

Center (Avenida Franscisco Glicério, 206, 

Campo Grande), Felipe Neto chega 

inovado com seu novo show Megafest, 

trazendo ao palco interação ímpar com o 

seu público, por meio de aplicativo lançado 

pelo próprio youtuber. Os ingressos, de R$ 

40,00 a R$ 140,00, estão disponíveis no site 

www.compreingressos.com.   

 

           Destaques do fim de semana 
                          De 5 a 7/1 

 

Nada menos que 15 novas atrações nos nove municípios da Costa da Mata Atlântica 

integram o Roda São Paulo, que começa nesta sexta-feira, às 9h, oferecendo roteiros que 

contemplam belezas naturais, patrimônios históricos e culturais. A passagem, a R$ 10,00 pelo 

dia inteiro de passeio, pode ser adquirida no site www.rodasp.com ou pessoalmente no 

Aquário, das 8h às 13h - a tarifa dos atrativos incluídos nos roteiros são cobradas à parte. Há 

cinco passeios com saída de Santos, com destino a Itanhaém e Mongaguá; Peruíbe e 

Itanhaém; Bertioga; Cubatão, São Vicente e Praia Grande, e para o Parque Estadual da 

Serra do Mar – Caminhos do Mar, em Cubatão. Guias de turismo acompanham todos os 

passeios do Roda São Paulo, programa que prossegue até 4 de março.  

 

Programa Roda SP oferece diversas opções de passeios 
 

Passagem custa  

R$  10 ,00  por  um dia 

in te i ro  de passe io  

 

 

Neste sábado e domingo, das 

15h às 18h, o Sesc (Rua 

Conselheiro Ribas, 136, 

Aparecida) terá uma quadra 

para a prática gratuita do 

bossaball, jogo com duas 

equipes, que combina 

elementos da ginástica 

artística, vôlei e futebol. Ele é 

praticado sobre uma quadra 

inflável, com dois trampolins 

separados por uma rede.   

 

 E vem aí: 
 dia 19/1   – Paulo Ricardo 

 dia 19/1   – Tributo ao Rei do Pop 

 dia 22/1   – Turma do Pagode 

 dia 25/1   – Danilo Caymmi  

 dia 28/1   – Leonardo 

 

Tendas agitam o verão na areias da orla da cidade 

Felipe Neto faz show no Mendes Convention Center 

 

Modalidade diferente 

é atração no Sesc 

 

É só escolher: diferentes ritmos para se 

exercitar, práticas esportivas ou arte marcial. 

Para completar, happy hour e baile com 

música ao vivo. A programação nas três 

Tendas de Verão, montadas na faixa de 

areia, está pra lá de animada e promete 

não deixar ninguém de fora da diversão. As 

atividades são realizadas sempre de quarta 

a domingo, das 10h às 14h e das 20h às 22h, 

e a programação completa pode ser 

conferida no www.turismosantos.com.  

O humorista Ary Toledo 

apresenta seu novo show  

sábado, às 21h, no Salão 

Orquídea do Parque Balneário 

Hotel (Avenida Ana Costa, 555,  

Gonzaga), trazendo no roteiro o 

atual cenário político brasileiro 

e suas clássicas piadas. 

Ingressos, de R$ 40,00 a R$ 

80,00, à venda pela Internet no 

www.compreingressos.com.    

 

Humorista Ary Toledo 

anima noite de sábado 

 Disk Tour 
 

0800-173887 

 

http://www.turismosantos.com/

