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

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Outro programa legal do fim de semana é a Feira 

de Orquídeas e Suculentas que o Orquidário (Pça. 

Washington s/nº, José Menino) promove  neste fim 

de semana. O parque zoobotânico municipal, que 

reproduz a Mata Atlântica, conta com cerca de 

3.500 orquídeas de 120 espécies, a grande maioria 

afixada nas árvores, e cerca de 500 animais, muitos 

dos quais circulam livremente. Inaugurado em 1945, 

era, à época, o maior parque do gênero, ao ar 

livre, do mundo. É o segundo equipamento público 

em visitação na cidade. Ingresso a R$ 8. 

  

 

 

 

 Destaques do Fim de Semana 
                                       18 a 21 de julho  

Integrado pela Igreja de Nossa Senhora do Desterro e o antigo Mosteiro de São Bento, o 

complexo arquitetônico beneditino que desde 1981 abriga o Museu de Arte Sacra de 

Santos (MASS), está na rota da Linha Conheça Santos. O city tour panorâmico, com uma 

parada para visitação, circula de quinta a domingo durante a temporada de inverno. O 

micro-ônibus sai às 10h e às 14h da Ilha de Conveniência do Boqueirão (canteiro central 

da avenida da praia, próximo à Av. Conselheiro Nébias) e a passagem custa R$ 15,00, 

pagos diretamente ao motorista. No roteiro de 1h30, com monitoria de guia de turismo 

da Setur (Secretaria de Turismo), estão cerca de 40 locais histórico-culturais. Os 

passageiros terão desconto de 50% para visitar o Museu de Arte Sacra e pagarão R$ 2,50. 

 

 

 

 
 

   

 

 

Museu de Arte Sacra está na rota da Linha Conheça Santos 

Vale não só pelas características do 

bar, mas também pela programação 

de 1ª. Neste sábado, às 22h, o 

Cadillac Vintage Bar vai de Tributo ao 

Queen e General Tequila, banda que 

arrasa por onde passa. Ingresso a R$ 

30 e consumação à parte. 

 

 
E vem aí: 
Dias 25 a 28/7 – Santos Jazz Festival 

dia 27/7 – 8º Valongo Moto Classics 

dias 2 a 4/8 – A Mentira (teatro) 

dia 3/8 – Nando Reis e ANAVITORIA 

 

Tributo a Elton John é atração, sábado, no Teatro Municipal  

Domingo é dia de  Terça 

Insana no Teatro Coliseu  

Você assistiu Rocketman no cinema e ficou 

com vontade de ver Elton John ao vivo? Pois 

neste sábado, às 21h, no Teatro Municipal Braz 

Cubas (Av. Pinheiro Machado, 48, Vila Mathias), 

você poderá viver essa experiência incrível no  

Tributo a Elton John, estrelado pelo maestro e 

cantor Rogério Martins, representante oficial do 

astro pop no Brasil. O show, que já viajou de 

Norte ao Sul do país, também foi  apresentado 

na França, Uruguai e Argentina. Ingressos de R$ 

50 a  R$ 100 no www.ingressonanet.com 

 

 

 

 
 

 

 

 

A tradição das festas juninas é 

revivida na Arena Santos (R. Rangel 

Pestana 184, Vila Mathias) com a 

Festa Inverno, evento beneficente 

com shows musicais, venda de 

artesanato, barracas de brincadeiras 

típicas e parque de diversões para as 

crianças. A praça de alimentação, 

com 7 restaurantes e 15 lanchonetes, 

é mantida por entidades assistenciais 

e a renda, toda revertida para as 

instituições. Entrada grátis. 

 

 Disk Tour 
 

0800-173887 

 

 Orquidário tem Feira de Orquídeas no fim de semana 

28ª Festa Inverno aquece  a 

noite  santista até 28 de julho 

 

Construído em 1725 e 

patrimônio tombado 

em 1948, o conjunto 

beneditino que abriga o 

Museu de Arte Sacra de 

Santos é rico em história 

e curiosidades 

Cadillac Vintage Bar 

apresenta Tributo ao Queen 

 

Projeto que revolucionou a cena do 

humor no país, Terça Insana ocupa 

domingo, às 19h, o Teatro Coliseu (Pça. 

José Bonifácio s/nº, Centro Histórico). 

Com Roberto Camargo no elenco fixo 

desde a primeira formação de elenco, 

a peça conta com a diretora Grace 

Gianoukas e com um convidado 

especial. Ingressos de R$ 30 a R$ 80 no 

www.ingressodigital.com 

 

 

http://www.turismosantos.com/
http://www.ingressonanet.com/

