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 A zona leste de São Paulo é repleta de his-
tória, de amor, tem cara de casa, de lazer e de tra-
balho. com a sua vasta quantidade de atrativos para 
todos os gostos, ela se tornará uma região plural na 
abrangência e singular nas peculiaridades.  A  pro-
posta deste roteiro é mostrar que a região é o lugar 
perfeito para passear junto com os amigos e familia-
res uma experiência de vida noturna em um final de 
semana. 

 Iniciando o roteiro no ponto de encontro 
na estação de metrô da linha número 3, vermelha  
Bresser- Mooca, a visita começa no museu da imi-
gração cerca de 7 minutos caminhando (650m). 

 MUSEU DA IMIGRAÇÃO ˗̶̶  Rua Visconde 
de Parnaíba, 1316

 Originalmente o bairro da Mooca e do Brás 
se desenvolveu a partir da chegada dos imigrantes 
italianos em São Paulo, Antigamente a região era a 
segunda parada dos imigrantes, já que eles vinham 
de trem do porto de Santos até a capital, na hospe-
daria que hoje abriga o museu da imigração, os re-
cém chegados eram contratados pelos barões para 
trabalhar na comercialização em torno da produção 
do café.

 O museu tem uma experiência completa-
mente imersiva abordando experiências, memórias, 
identidades da migração.  

 Com um jardim de de 2.900 m², abriga duas 
figueiras com meio século de existência, além de 
um jardim excepcional para fazer piquenique, práti-
cas de yoga e entre outros.

 Com a construção do edifício da data de 
1888, sua fachada, sacadas e salas mantém o ar de 
época que pode ser visualizado por uma visita onli-
ne. (museudaimigracao.org.br/sobre-o-mi/explore).

Ingresso: 
Adulto - R$ 10,00
Estudante - R$ 5,00
60+ - R$ 5,00
Crianças até 5 anos - R$ 0,00
Amigos do Museus - R$ 0,00 

Horário de funcionamento:
Terça a sábado das 9h às 17h 
Domingo 10h às 17h 
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 Partido para a segunda parada recomen-
damos para o horário do jantar o restaurante
“HOSPEDARIA”, um restaurante dirigidos pelos 
chefs Felipe Zanuto e Lucas Dante que são des-
cendentes de imigrantes italianos, o restaurante 
inaugurado em 2016 fica em um galpão  onde era 
uma antiga fábrica, com a decoração industrial 
que nos remete a época da chegada dos italianos 
em São Paulo. 

 Próxima parada: Desafios 
 O ESCAPE NOW vem com a proposta de 
super desafios para ser desvendados junto com 
amigos e familiares, com duas unidades o escape 
now desse roteiro fica na rua Padre Raposo, 99, o 
espaço conta com 4 salas com dificuldades de de-
safios diferentes tais quais: 

 Hannibal, inspirado no filme o participan-
te tem 60 minutos para desvendar os mistérios da 
casa antes de o dono chegue. 
 
Dificuldade: 5 estrelas
Participantes: 2 - 8 pessoas 
Acessibilidade: Sim 

 A segunda sala é inspirada no laboratório 
do Dr. Z que estuda a cura de um vírus que transfor-
ma os humanos em zumbis, mas cuidado se o grupo 
for infectado haverá consequências.  

Dificuldade: 5 estrelas 
Participantes: 2- 8 pessoas
Acessibilidades: Não 

 A sala K-19, é a mais nova novidade o de-
safio agora é dentro de um submarino secreto dos 
Estados Unidos que foi recém atingido por um torpe-
do inimigo, o desafio é liberar a escotilha antes que 
acabe todo o oxigênio do submarino.

Dificuldade: 5 estrelas
Participantes: 2-6
Acessibilidade: Não 

 O quarto desafio o seu grupo tem a missão 
de resgatar o refém em uma base secreta inimiga e 
colocar um fim em todos os planos malignos contra 
o seu país. 

Dificuldade: 5 estrelas 
Participantes: 2- 8
Acessibilidade: Não
Idade mínima: 15 anos.

endereço:
Rua Borges de Figueiredo, 82
Horário de funcionamento: terça a quinta 12h às 15h 
e 19h às 23h
sexta 12h às 15h e 19h às 23:30h
sábado 12h às 16h e 19h às 23:30
Domingo 12h às 16h 
telefone de contato: +55 11 2291-5629
Instagram @hospedariasp
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 E para finalizar a noite, sempre bom feste-
jar uma ótima opção é o ROLLER JAM, uma pista 
de patinação inspirada na época dos discos, é uma 
atração convidativa para toda família, patinar ao 
som de flash dance e músicas dos anos 70s, 80s e 
muito mais.

A casa conta com DJs convidados, monitores e pro-
fessores que ensinam a como dançar sobre rodas.  

Rua Fernando Falcão, 393/ +55 11 4561-0090 insta-
gram: @ rollerjambr
segunda e terça: fechado 
(exceto feriados e eventos fechados)

Quarta- feira (exceto feriados): 16h às 22h
Valores: R$ 20,00 Entrada
Locação de patins + Kit proteção incluso: R$ 15,00 
(Período 4 HORAS)
Equipamentos de proteção obrigatório para meno-
res de 18 anos.

Quinta-feira (exceto feriados): 16h às 22h
Valores: R$ 20,00 Entrada
Locação de patins + Kit proteção incluso: R$ 15,00 
(Período 4 HORAS)
Equipamentos de proteção obrigatório para meno-
res de 18 anos

Sexta-feira (exceto feriados): 18h às 04h
Valores: R$ 25,00 entrada
Locação de patins + Kit Proteção Incluso: R$15,00 ( 
Período 4 HORAS)
Equipamentos de proteção obrigatório para meno-
res de 18 anos.
Após as 22:00 hs, proibido menores de 18 anos de-
sacompanhado dos pais.

Sábado (roller day and the night): 16h às 04h
Valores: R$30.00 entrada
Locação de patins + Kit Proteção incluso: R$ 15.00 
(Período de 4 horas)
Equipamentos de proteção obrigatório para meno-
res de 18 anos.
Após as 22:00 hs, proibido menores de 18 anos de-
sacompanhado dos pais.

Domingo e feriados (dia da família): 16h às 22h
Observação:
Neste dia a casa é voltada para a família, tendo 
como predominante na pista o público infantil, po-
rém o uso da pista também é liberado para os adul-
tos. Valores: entrada R$ 30,00
Locação de patins + Kit Proteção incluso: R$ 15.00 
(Período de 4 horas)
Promoção: Crianças de 5 a 12 anos com documento 
de identificação paga R$20.00 na entrada.
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 Outra opção essa já para pessoas que cur-
tem mais uma balada alternativa, o NOS TRILHOS 
é uma festa que acontece de fato nos trilhos dos 
trens desativados ali na região brás/ mooca.
 
 A balada acontece dentro e fora dos vagões 
de trens centenários e sobre trilhos da ferrovia, o 
ambiente é bem jovial com um toque de história da 
região, festas temáticas super legais.

 Além de festas o espaço abriga exposições 
e eventos culturais durante o dias 
+55 11 99203- 2803/ instagram: @nos_trilhos

podem acompanhar a agenda de eventos pelo fa-
cebook: 
www.facebook.com/pg/CentralNosTrilhos/event-
s/?ref=page_internal

FONTES:

http://museudaimigracao.org.br/ 

https://vejasp.abril.com.br/estabelecimento/hospe-

daria/

http://www.restaurantehospedaria.com.br/

https://www.rollerjam.com.br/ 

https://www.facebook.com/CentralNosTrilhos/
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