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DESCOBRINDO A ÁSIA EM SÃO PAULO

 Com este roteiro você tem a oportunidade 
de conhecer um pouco da cultura asiática,  es-
pecificamente dos países China, Coréia do Sul e 
Japão. 

 São Paulo em sua grandeza e pluralidade 
consegue recepcionar e acolher bem os imigrantes, 
fazendo-os sentir o mais próximo que podem estar 
de casa. Se você quer conhecer o outro lado do 
mundo sem precisar ir até lá, aproveite!

11h3 - PARTE I - Conhecimento

1ª parada: Centro Cultural Coreano no Brasil

 Possui um espaço para exposições, um 
painel interativo para obras de arte digitais, biblio-
teca com títulos coreanos, aulas do idioma e até 
mesmo um auditório para aprender e apresentar 
coreografias de K-pop (gênero musical coreano 
que está muito presente na cultura pop atual) e 
Taekwondo.

2ª parada: Museu Histórico da Imigração Japo-
nesa no Brasil

 Considerado o maior museu sobre imi-
gração japonesa, impressiona com seu enorme 
acervo (são mais de 97.000 itens!) pertencente 
aos imigrantes japoneses, dentre eles é possí-
vel encontrar fotos, jornais, documentos diver-
sos, revistas, filmes, vídeos, quadros de pintura, 
utensílios domésticos e kimonos, que marcaram 
a história desse povo no Brasil. 

Foto: site oficial Centro Cultural Coreano no Brasil

Foto: site oficial Museu Histórico da Imigração 
Japonesa no Brasil

Endereço: Avenida Paulista, 460 - Bela Vista - São 
Paulo - SP

Metrô mais próximo: Linha 2 - Verde - estação Briga-
deiro

Horário de funcionamento: de segunda à sábado, 
das 10h00 às 19h00

Valor: entrada gratuita, R$ 4,40 - passagem do metrô

Endereço: Rua São Joaquim, 381 - Liberdade - São 
Paulo - SP. 7º, 8º e 9º andares.

Metrô mais próximo: Linha 1 - Azul - estação São 
Joaquim

Horário de funcionamento: de terça à domingo, das 
13h30 às 17h00

Valor: R$ 16,00 (inteira) e R$ 8,00 (meia) - entrada 
do museu, R$ 4,40 - passagem do metrô
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15h30 - PARTE II - Lazer

Sugestão de parada para o almoço. Na região há 
diversas opções de culinária oriental, destaque para 
restaurantes coreanos e japoneses, deixando à seu 
critério a escolha!

4ª parada: Templo Busshinji

 Para quem quer fugir da correria do cotidia-
no, o Templo Busshinji é o local ideal. É possível 
participar das sessões de meditações guiadas para 
iniciantes. Os monges passam orientações sobre a 
postura e respiração e sobre a maneira de se con-
duzir dentro do templo e do recinto de meditação.

3ª parada: Livraria Chinesa

 Local ideal para os que se atraem por litera-
tura, com títulos específicos na língua chinesa. Além 
de livros, possui opções de mangá, revistas e dicio-
nários, tanto português-chinês, quanto chinês-portu-
guês, perfeito para quem se interessa em aprender 
o idioma mandarim.

foto: site Plano e Plano

foto: Postes das ruas do bairro Liberdade
por: Guia Viaje Melhor

foto: Página do Facebook do Templo Busshinji

Endereço: Avenida da Liberdade, 622 -  Liberdade - 
São Paulo - SP

Metrô mais próximo: Linha 1 - Azul - estação Japão 
Liberdade

Horário de funcionamento: segunda à sexta das 
11h00 às 19h30, sábado das 10h30 às 18h30 e do-
mingo das 13h30 às 18h30

Valor: entrada gratuita, R$ 4,40 - passagem do me-
trô, valor a ser gasto na loja - indefinido.

Endereço: Avenida da Liberdade, 622 -  Liberdade - 
São Paulo - SP

Metrô mais próximo: Linha 1 - Azul - estação Japão 
Liberdade

Horário de funcionamento: segunda à sexta das 
11h00 às 19h30, sábado das 10h30 às 18h30 e do-
mingo das 13h30 às 18h30

Valor: entrada gratuita, R$ 4,40 - passagem do me-
trô, valor a ser gasto na loja - indefinido.
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5ª parada: Essa é a parte final do roteiro e é você 
quem decide como vai terminar: se prefere algo 
mais tranquilo ou mais agitado, mas, claro, sem 
deixar a diversão de lado!

Para os mais tranquilos, temos:

Sogo Plaza Shopping

 É uma galeria com inúmeras opções de 
produtos para quem é amante da cultura pop! Suas 
compras podem incluir gorros de personagens japo-
neses, mangás, artigos de papelaria, kimonos, lumi-
nárias, fantasias para cosplay, bottons, camisetas, 
moletons, CDs e DVDs de filmes e seriados, bone-
cos, acessórios e mais. Se jogue nas compras!

Para os mais agitados, temos:

Porque Sim

A casa funciona como um delicioso restaurante de 
comida japonesa durante o dia, com especialidade 
em lamen, e como karaokê durante a noite, exceto 
às quartas-feiras. O espaço conta com sala privati-
vas de karaokê para grupos. Aproveita e solta a voz!

foto: Matheus Crespo da Silva, retirada do site O 
Baú do Viajante

foto: site Leezar

Endereço: Rua Galvão Bueno, 40  e Avenida da Li-
berdade, 363 - Liberdade - São Paulo - SP

Metrô mais próximo: Linha 1 - Azul - estação Japão 
Liberdade

Horário de funcionamento: segunda á sábado das 
10h00 às 19h00 e domingo das 10h00 às 16h30

Valor: entrada gratuita, R$ 4,40 - passagem do me-
trô, valor a ser gasto nas lojas - indefinido

Endereço: Rua Thomaz Gonzaga, 75 - Liberdade - 
São Paulo - SP

Metrô mais próximo: Linha 1 - Azul - estação Japão 
Liberdade

Horário de funcionamento: De quinta à terça, das 
18h00 às 23h00

Valor: entre R$ 30 a R$ 80 no karaokê, R$ 4,40 - 
passagem do metrô e possíveis gastos com bebidas 
e alimentação.

Duração média do roteiro: 8 horas
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