




Romântico de Luxo 

A cidade de São Paulo pode ser o cenário perfeito 
para um casal que quer curtir momentos românti-
cos. O passeio seria para um final de semana, com 
foco na alta gastronomia, mas conhecendo também 
alguns pontos turísticos importantes da cidade. A 
escolha do hotel é um ponto muito importante, além 
disso, indicamos também o aluguel de um carro, 
com motorista particular à disposição do casal, con-
fira a seguir o carro e o hotel: 

modelos: mercedes c18; hyundai azera; ford fusion 
e toyota corolla

preço modelo convencional:

R$ 980  — valor hora extra: R$ 98

preço modelo blindado:

R$ 1.690  — valor hora extra: R$ 169

Total Blindado: R$ 5.070
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Hotel Pullman Ibirapuera

 Para os casais que podem se permitir mo-
mentos inesquecíveis e com muito luxo, o Hotel 
Pullman Ibirapuera é um dos mais cobiçados. Com 
vistas lindas para o Parque Ibirapuera, possui um 
restaurante sob o comando do consagrado Chef 
Jean Christophe Burlaud, o que agrega um grande 
diferencial ao hotel.

Total: R$ 1.296
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Sexta-feira 

 Para a sexta-feira, indicamos um lindo pas-
seio romântico de helicóptero. Esse primeiro pas-
seio sairá do Red Buteco, na Vila Madalena, que 
conta com diversos bares para curtir música ao vivo, 
como o Red Buteco de Vinhos. Fugindo da proposta 
tradicional de um wine bar, o Red Buteco ostenta 
paredes decoradas com grafites, música e ambien-
te descontraído. Na carta de vinhos existem apenas 
rótulos brasileiros, valorizando a produção nacional.

Red Buteco de Vinhos 
 
Endereço: Rua Mourato Coelho, 1160, Vila Mada-
lena
  
Telefone: (11) 2619-9945

Passeio de Helicóptero: 

• Abordagem surpresa no Red Buteco de Vinhos; 

• Transfer do casal até o Hangar em carro executivo; 

• Sala Vip romântica decorada; 

• Coquetel Premium;

• Vídeo com a retrospectiva do casal será reproduzi-
do na TV da sala (espaço) VIP; 

• 20 a 30 minutos de voo panorâmico por São Paulo, 
com descrição dos pontos turísticos; 

• Pouso no Hotel; 

• Jantar romântico no Hotel, especialmente para o 
casal.

Total: R$ 2.760

Empresa High Class Helicópteros
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Sábado

 No sábado, o passeio será na região da 
Avenida Paulista, começando pela principal rua 
de luxo da cidade, a Rua Oscar Freire, é um dos 
endereços mais nobres de São Paulo. Os espaços 
entre a Avenida Rebouças e a Alameda Casa Bran-
ca, reúnem cafés, restaurantes, grifes e lojas-con-
ceito, como a Loja Melissa (nº 827) e da Havaianas 
(nº1116). A pracinha da Oscar Freire, entre a Con-
solação e a Bela Cintra, recebe shows, DJs e food 
trucks. Após as compras, um almoço no restaurante 
Tanit, especializado na culinária espanhola, restau-
rante localizado na própria rua.

 À tarde, o casal vai conhecer a Avenida 
Paulista e seus principais pontos turísticos, como o 
Masp (R$ 40 por pessoa), a Casa das Rosas, Japan 
House e apreciar uma linda vista no Mirante do Sesc.  
 
 Projetado pela arquiteta ítalo-brasileira Lina 
BoBardi, o Masp ou Museu de Arte de São Paulo 
Assis Chateaubriand é uma das mais importantes 
instituições culturais brasileiras. Provavelmente, o 
museu mais importante do Brasil, e, com certeza, o 
mais famoso da cidade de São Paulo. 
 
 A Japan House (em português Casa do Ja-
pão, ou Casa Japonesa) é um centros de difusão de 
cultura japonesa, desde sua cultura milenar até sua 
cultura contemporânea de inovação. Instalada em 
um lindo edifício da Avenida Paulista, a arquitetura 
do lugar chama a atenção. 
 
 A Casa das Rosas é a melhor maneira de 
ver como os barões do café, a alta sociedade, vi-
viam na (avenida) Paulista, em torno dos anos 30. 

 O Sesc é um importante centro de cultura e 
lazer. Além de tudo que o oferece aos seus associa-
dos, para os turistas há exposições, apresentações 
e é claro, um lindo mirante.

 Para o jantar o restaurante Riviera Bar e 
Restaurante (Av. Paulista, 2584), com um segun-
do andar bem intimista, boa comida e um ambiente 
mais descontraído. Ótimo lugar para jantar e curtir a 
noite toda.
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Domingo

Aproveitando que o hotel está perto do parque, o do-
mingo é um dia perfeito para conhecer os atrativos 
que estão por perto. Pela manhã, um piquenique no 
Ibirapuera. No Ibirapuera, você pode andar de bike e 
curtir a natureza. Explore bem o parque e escolha o 
lugar que achar melhor para esse romântico passeio. 
Uma boa comida e uma boa bebida são ótimos para 
esse momento a dois. Dentro do parque você conta-
rá também com outros atrativos importantes da cida-
de, como o Museu de Arte Moderna (R$ 6), o Museu 
Afro Brasil (R$ 6) e o Museu de Arte Contemporânea.  
 
O Museu de Arte Moderna de São Paulo é uma 
das mais importantes instituições culturais do Bra-
sil, e está inserido no conjunto arquitetônico proje-
tado por Oscar Niemeyer, em 1954, e reformado 
por Lina Bo Bardi, em 1982, para abrigar o museu.  
 
O Museu Afro Brasil guarda um acervo com mais 
de 5 mil obras dos universos culturais africanos e 
afro-brasileiros. O MAC (Museu de Arte Contempo-
rânea) possui a mais importante coleção da Amé-
rica Latina especializada na produção ocidental do 
século XX. Conta com cerca de 10 mil obras — en-
tre óleos, desenhos, gravuras, esculturas, objetos e 
trabalhos conceituais — consistindo em um grande 
patrimônio cultural com decorrências nacionais e in-
ternacionais. O Museu de Arte Contemporânea da 
USP, conta também com um mirante, onde há um 
restaurante chamado Vista (cobertura do MAC USP 
— Av. Pedro Álvares Cabral, 1301 — 8.º andar — 
Vila Mariana), perfeito para a última refeição na ci-
dade e, assim, terminar a viagem em grande estilo.
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