CONHEÇA CAMPINAS
As informações sobre Campinas, a seguir, foram desenvolvidas
pelo CEPITUR (Centro de Pesquisas e Informações Turísticas) do
Curso de Turismo da Puc-Campinas. Esperamos que elas
proporcionem bons momentos em nossa cidade!
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PASSEIOS TURÍSTICOS / TOURS


ROTEIRO DAS 7 MARAVILHAS DE CAMPINAS

1ª Maravilha - Estação Cultura
2ª Maravilha - Catedral Metropolitana
3ª Maravilha - Parque Portugal
4ª Maravilha - Jockey Club
5ª Maravilha - Mercado Municipal
6ª Maravilha - Escola de Cadetes
7ª Maravilha - Torre do Castelo

Foto: AAN.

O city tour, com uma hora e meia de duração, faz uma rota que passa pelas sete maravilhas da cidade,
além de outros pontos importantes. A rota começa na Prefeitura, pela rua Barreto Leme, Avenida Júlio
de Mesquita, passar pelo Centro de Convivência Cultural e segue para a Praça Carlos Gomes. Em seguida,
vai ao Marco Zero, túmulo de Carlos Gomes, Jockey Club, Mercado Municipal, Casa Maçônica, Catedral
Metropolitana, Palácio dos Azulejos, Estação Cultura, Torre do Castelo, Lagoa do Taquaral e estádios do
Guarani e Ponte Preta e volta para a Rua Barreto Leme.



MARIA-FUMAÇA: CAMPINAS À JAGUARIÚNA

Foto: Admap
Saindo de Campinas com destino a Jaguariúna, o passeio de trem passa por paisagens magníficas
através de fazendas de café, áreas de preservação, pontes sobre o Rio Atibaia, Rio Jaguari, estações
antigas e muitas outras belezas, onde inclusive foram filmadas várias novelas e filmes.
Horários:
Sábados: Partindo de Campinas – às 10h10 (até Jaguariúna) e às 15h (até Tanquinho)
Partindo de Jaguariúna – às 10h (horário especial de férias) e às 15h (até Tanquinho)
Domingos: Partindo de Campinas – às 10h10 e 14h30 (até Jaguariúna) e às 16h30 (até Tanquinho)
Partindo de Jaguariúna – 10h e 14h30 (até Tanquinho) e 12h30 (até Campinas)
Tarifas:
-Trajeto completo, de Campinas a Jaguariúna ou de Jaguariúna a Campinas: R$95 (inteira) R$48 (meia)
-Meio trajeto, de Campinas até Tanquinho ou de Jaguariúna até Tanquinho: R$ 75 (inteira) e R$ 38
(meia)
Vale ressaltar que os valores são para ida e volta para os locais de destino. Passagens só de ida ou só
de volta terão tarifas diferenciadas.



DISTRITOS DE SOUSAS E JOAQUIM EGÍDIO

Com aproximadamente 222 quilômetros quadrados de extensão (correspondente a 27% do território), a
APA Campinas é a área de maior concentração de água e matas naturais do município, registrando 60%
da Mata Atlântica remanescente e uma vegetação típica de ambientes rochosos (hoje em dia de rara
presença). Com fauna e flora diversificada, além de uma paisagem diferenciada pela presença de serras
e morros, a região conta com 250 espécies de aves, 68 de mamíferos, 45 de anfíbios e 40 de répteis,
podendo-se encontrar em suas matas, macacos, tatus, tucanos, maritacas, capivaras, sabiás, além de
animais ameaçados de extinção como a jaguatirica, a sussuarana, o sagüi, a lontra e a paca.
Nestes Distritos acham-se preservadas também parte das antigas fazendas de açúcar/café que outrora
configuraram o município como centro do complexo cafeicultor paulista. Além das fazendas, dois núcleos
urbanos - outrora arraiais – continuam a manter arruamentos e casarios das últimas décadas do século
XIX, ou ainda, monumentos remanescentes (estação, ponte, instalações) do antigo Ramal Férreo
Campineiro, a “cabrita”, estrada de ferro criada em 1889 e substituída em 1918 por bondes elétricos que
perduraram até 1956. Na atualidade, seu leito abriga um “caminho de lazer” entre os dois Distritos.
São distritos muitos visitados, principalmente aos finais de semana, pela variedade de atividades encontradas.
Oferecem opções de diversos restaurantes e bares, desde a gastronomia de fazenda até a internacional, com

ambientes aconchegantes e prazerosos, com mesas nas calçadas, podendo se sentar também nos famosos
caixotes enquanto aguarda a mesa degustando petiscos, nos remetendo a uma genuína cidade interiorana,
com edificações rústicas; diversidade de esportes: como trilhas para caminhadas, jipes e motos, passeios a
cavalos, pesqueiros, clube do remo, feiras de artesanatos; festas típicas e Caminhadas Ecológicas promovidas
pela própria prefeitura, ocorrendo duas vezes ao ano.

Foto: Campinas.com.br


PARQUES E BOSQUES

Bosque dos Jequitibás
Rua Cel Quirino, 02 – Bosque
Fone: 3231-8795.
O Bosque dos Jequitibás é uma das maiores e mais antigas áreas de lazer da cidade de Campinas, visitada
anualmente por aproximadamente 1 milhão de pessoas. Em sua trajetória centenária de espaço de lazer,
o Bosque dos Jequitibás mereceu do CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico,
Arquitetônico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo) em 1970, o tombamento de seu zoológico; do
CONDEPACC (Conselho de Defesa do Patrimônio Artístico e Cultural de Campinas) em 1993, o
tombamento de todo o conjunto e do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) em 1995, o
reconhecimento de seu zoológico.
Parque Ecológico Bosque Hermógenes de Freitas Lei
Av. Luiz de Tella s/nº, Cidade Universitária - Barão Geraldo
Horário de funcionamento: diariamente das 6h às 19h
Inaugurado em dezembro de 1996, o bosque possui uma área de 135 mil metros quadrados, com uma
lagoa, pista para corridas e caminhadas, bancos para descanso, quiosques com churrasqueiras, mesas e
cadeiras, playground, equipamentos para ginástica. O parque possui uma vegetação nativa e exótica e
fauna diversificada que permite momentos agradáveis em especial ao entardecer.
Parque Linear Ribeirão das Cabras
Trecho que liga o centro do distrito de Sousas à Estação Ambiental do distrito de Joaquim Egídio. Foi o
caminho do bonde da extinta Cia. Ramal Férreo Campineiro, criada em 1894 para ligar o centro de
Campinas à Fazenda das Cabras, atendendo na época as necessidades de transporte dos produtos
agrícolas das fazendas da região.
Lago do Café
Av. Heitor Penteado, 2145 - Parque Taquaral - Fone: 3705-8000.
A área do Lago do Café é remanescente da antiga sesmaria do Sr. Francisco Barreto Leme, fundador oficial
da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição das Campinas do Mato Grosso em 1774, origem de nossa
cidade. Na atualidade, o Lago do Café, área com 330.000 m2, abriga importantes instituições culturais
como o Museu do Café, o Arquivo Público Municipal e o Espaço Permanente de Artesanato.

Lagoa do Taquaral
Parque Portugal
Av. Heitor Penteado, 1671 - Taquaral - Fone: 3256-9959.
A área popularmente conhecida como “Lagoa do Taquaral” constitui-se um dos mais importantes espaços
de lazer da cidade de Campinas. Integrada no passado ä histórica Fazenda Taquaral, os 33 alqueires que
compõem esta área foram transformados em Parque no ano de 1972, após aquisição pela Prefeitura
Municipal das terras da família Alves de Lima. Destinado ao lazer, a “Lagoa do Taquaral” reúne uma
grande variedade de espaços recreativos e culturais, a começar pela Lagoa Isaura Telles Alves de Lima
(com pesca permitida nos finais de semana e feriados) que oferece o uso de pedalinhos, visita a uma
réplica exata da Caravela Anunciação (nau que trouxe Pedro Alvares Cabral às terras Brasileiras, com
29,65 m de comprimento por 8,64 de altura, 6 velas de tecido com a cruz da Ordem de Cristo ao centro)
e espetáculo de “águas dançantes” de uma fonte sonora (nos finais de semana). Já na extensa área verde
que rodeia a lagoa principal, encontram-se bosques destinados a piquenique; viveiros de pássaros; área
com aparelhos de ginástica; 2 playgrounds, lanchonete, sanitários e um percurso de 3 km de bondinhos
(os mesmos que serviram Campinas até 1968). Entre os equipamentos culturais, o Parque Portugal/ Lagoa
do Taquaral oferece a Concha Acústica - Auditório Beethoven (com capacidade para 2.000 pessoas); o
Museu Dinâmico de Ciência; o Planetário; o relógio solar; o Centro de Vivência dos Idosos (no antigo
Ginásio de Bocha ) e a "Esplanada das Bandeiras" (praça destinada a eventos cívicos e culturais). Entre os
equipamentos esportivos, encontram-se o Ginásio de Esportes “Alberto Jordano Ribeiro” (com quadra de
volei e basquete); o Balneário Municipal (com 3 três piscinas abertas ao público), uma pista de cooper
com extensão de 2.800 m; o kartódromo “Afrânio Ferreira Jr.” (com pista de 800m e curvas sinuosas que
atende exigências da Federação Paulista de Automobilismo); uma pista de aeromodelismo; uma ciclovia
de aproximadamente 5km; uma pista de patinação (também usada para aulas gratuitas de aeróbica) e 16
quadras poliesportivas.
Pedreira do Chapadão
Praça Ulisses Guimarães, Av. Marechal Rondon
Tel.: (19) 3735-0881
Horário: das 7h às 18h
A praça Ulisses Guimarães, também conhecida como antiga Pedreira do Chapadão, tem cerca de 130 mil
metros quadrados. Além de uma praça central para shows, há outras atrações, como espelho d'água com
cascata, canteiros e plantas, pista de cooper e ciclismo. Em 16 de dezembro de 1994, foi inaugurado o
Memorial Ulisses Guimarães. A escultura é composta por cerca de 2.000 chapas de aço recortadas e
soldadas, formando o conjunto que pesa 2,5 toneladas, com 13 metros de altura.

COMPRAS
Feira de Arte e Artesanato (Feira Hippie)
Praça Imprensa Fluminense, s/n – Cambuí, Campinas – SP
Horário de funcionamento: sábados e domingos, das 9h às 14h
Administrada pela Coordenadoria Setorial de Feiras de Arte, a Feira de Artes, Artesanato Antiguidades
Quitutes e Esotéricos é conhecida, ainda, pela maioria das pessoas como Feira Hippie, considerando que
ela foi iniciada por pessoas que se identificavam com o Movimento Hippie. Ao longo dos anos, ela ganhou
outros contornos, abrindo espaço para diversas formas de manifestação cultural, sendo um espaço
destinado aos artesãos e outras categorias para comercializarem seus produtos.

Foto: photocrawler (abril 2013)
Shopping Parque Dom Pedro
Av. Guilherme Campos, 500 – Jardim Santa Genebra, Campinas – SP
Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 10hrs às 23hrs e domingo das 11hrs às 23hrs.
O Parque Dom Pedro Shopping é um shopping center de grande porte localizado na cidade de Campinas,
no interior do estado de São Paulo. Situa-se às margens da Rodovia Dom Pedro I, no quilômetro 137.
Estando bem próximo ao distrito de Barão Geraldo. Conta com um total de 420 lojas, 1 cinema, 1 teatro
e estacionamento com total de 8mil vagas.

Foto: Andressa Muniz Da Silva (dezembro 2014)
Iguatemi Campinas
Av. Iguatemi, 777 – Vila Brandina, Campinas – SP
Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 10hrs às 22hrs e domingo das 12hrs às 22hrs.
O Iguatemi Campinas é o primeiro e mais tradicional shopping center da cidade de Campinas, no interior
do estado de São Paulo. Hoje, é uma consolidada opção de compras e lazer da Região Metropolitana de
Campinas. Conta com um total de 356 lojas, 16 restaurantes, 34 estabelecimentos na praça de
alimentação, 1 cinema, 1 teatro e estacionamento com total de 4703 vagas.

Foto: Grupo Iguatemi
Galleria Shopping
Rod. Dom Pedro I, 131.5 – Jardim Nilópolis, Campinas – SP
Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 10hrs às 22hrs e domingo das 12hrs às 22hrs.
A arquitetura do shopping é marcada por um grande vão central a céu aberto e um tratamento
paisagístico diferenciado com um jardim interno de mais de 7 mil m² composto por plantas tropicais,
cascatas e pedras decorativas. Conta com um cinema, 1.025 vagas de estacionamento e um jardim
interno.

Foto: Grupo Galleria

Outlet Premium
Estrada Municipal Joaquim Bueno Neto, 9999 – Rio Abaixo, Itupeva – SP
Horário de funcionamento: todos os dias, das 9hrs às 21hrs
O Outlet Premium conta com mais de 90 lojas de fábrica ou de representantes das marcas estrangeiras.
Está em uma área superior a 100 mil m2 e ainda oferece, praça de alimentação, 15 restaurante, além de
banheiros e 2.000 vagas estacionamento.

Foto: Outlet Premium (tripadvisor)
Decoração, artesanato e porcelana
Rua Elisa Serafim – Centro – Pedreira SP (40min. de Campinas)
Rua bem movimentada no centro de Pedreira que reúne lojas voltadas para decoração, artesanatos e
porcelana.

Foto: site, pedreira.com.br

HOSPEDAGEM


Hostels

Cambuí Hostel
Rua Santo Antônio, 452, Cambuí – Campinas SP
Reservas: (19) 3395-3700
O Cambuí Hostel conta com quartos divididos em masculino, feminino, mistos e privativos, área comum
e cozinha completa. Diárias incluem café da manhã.

Foto: Site Cambuí Hostel
Mr. Hostel – Business Lodge
Av. Dr. Moraes Sales, 1455, Cambuí – Campinas SP
Reservas: (19) 3397-7001
O Mr. Hostel oferece opções de suítes privativas para 1,2 ou 3 pessoas e também suítes compartilhadas,
tanto femininas quanto masculinas, cada qual com seu banheiro privativo. Diárias incluem café da
manhã.

Foto: Site Mr. Hostel



HOTÉIS

Hotel Matiz Barão Geraldo
Av. Albino José Barbosa de Oliveira, 1700, Barão Geraldo, Cidade Universitária, Campinas SP
Reservas: 0800 014 4040
Localizado em área universitária o hotel conta com 80 apartamentos na categoria Standard, piscina,
estacionamento privado, café da manhã e restaurante 24h.

Foto: Booking
Hotel Meliá Campinas
Rua Severo Penteado, 140, Cambui – Campinas SP
Reservas: (19) 3753-8000
Localizado no Cambuí, próximo de um polo de entretenimento o hotel conta com 308 apartamentos
divididos em 4 categorias (Classic, Meliá Guest Room, Premium e Grand Premium), piscina, fitness
center, sauna e restaurante próprio. Diárias incluem café da manhã.

Foto: Barra Leme

Vitória Hotel Concept Campinas
Av. José de Sousa Campos, 425 – Campinas SP
Reservas: (19) 3755-8000
Com 252 apartamentos o Vitória Hotel Concept Campinas oferece também academia, SPA, centro de
convenções e 3 opções de restaurante.

Foto: Site Vitoria Hoteis
Radisson RED
Júlio de Mesquita, 705, Cambuí – Campinas SP
Reservas: (19) 3500-0860
Com 185 apartamentos o Radisson RED tem a proposta de trazer modernidade que vai dos quartos até
o próprio aplicativo que contém funções como “check out”, abrir a porta do quarto e até de interação
com outros hóspedes. Com localização próxima a opções de entretenimento o hotel também oferece as
próprias opções como a piscina e a sauna.

Foto: Atlantica Hotels

DICAS NOTURNAS
Catedral do Chopp
Rua Coronel Francisco Andrade Coutinho, 299, Cambuí – Campinas SP
Horário de funcionamento: das 17h00 a 00h30
Chopes cremosos com almoços executivos, pizzas e carnes no réchaud, em casa com decoração rústica
provençal.

Foto: baressp.com.br

Boteco São Bento
Rua Dr. Emilio Ribas, 619, Cambuí – Campinas SP
Horário de funcionamento: das 17h00 às 02h00
Rede de bares com decoração moderna e iluminação intimista oferece pizzas, massas e grelhados com
animação.

Foto: Guia da semana
Seorosa
Rua Dr. Emilio Ribas, 567, Cambuí – Campinas SP
Horário de funcionamento: das 12h00 à 01h00
Espaço sofisticado e decorado, com cozinha internacional diversificada, música eletrônica e muita
balada.

Foto: site Seo Rosa
Grainne’s Irish Pub
Rua Padre Almeida, 170, Cambuí – Campinas SP
Horário de funcionamento: sexta e sábado, das 12h00 à 01h30
Iluminação aconchegante, som ao vivo, petiscos, coquetéis variados e clima de paquera atraem público
festivo.

Foto: TripAdvisor
Bar Lado B
Av. Albino J. B. de Oliveira, 1240, Barão Geraldo
Horário de funcionamento: das 18h00 à 00h00
Mistura de casa de shows de jazz e outros estilos, bem movimentada, com trânsito intenso de bandejas
de chope.

Foto: TripAdvisor
Garage bar
Av. Brasil, 1335, Jd. Chapadão – Campinas SP
Horário de funcionamento: das 17h00 à 00h00
Bar voltado para o rock e com o diferencial da entrada gratuita mesmo em noite com atrações musicais.
O menu deles é diferenciado na oferta de drinks, lanches e porções.

Foto: TripAdvisor
Casa Rio
Av. Dr. Antônio Carlos Couto de Barros, 1382 – Sousas, Campinas
Horário de funcionamento: das 18:00 às 02:00
Casa com clima de boemia com menu de comida brasileira, porções e drinques, além de shows em
ambiente animado.

Foto: site Casa Rio
Casa São Jorge

Avenida Santa Isabel, 655 – Barão Geraldo, Campinas – SP
Horário de funcionamento: das 19:00 às 03:00.
Botequim tem temas nostálgicos e ares boêmios, com shows saudosistas de clássicos e comidinhas
brasileiras.

Foto: Baressp.com

Tonico’s Boteco
Rua Barão Jaguara, 1373 – Centro, Campinas – SP
Horário de funcionamento: das 11:30 às 01:30
Boteco com petiscos variados e bebidas recebe apresentações, lançamentos e outras reuniões
descontraídas.

Foto: Guia da Semana

ALIMENTAÇÃO
Empório do Nono
Av. Albino J. B. de Oliveira, 1128, Barão Geraldo
Horário de funcionamento: todos os dias das 11h30 às 23h30
Tel. (19) 3289-0041
Casa serve chope, petiscos e pratos a la carte em ambiente descontraído típico de happy hour.

Foto: site Empório do Nono
Casa da moqueca
Rua Maria Ferreira Antunes, 123, Barão Geraldo
Horário de funcionamento: todos os dias das 11hrs às 23hrs
Tel. (19) 3289-3131
Pratos e entradas variadas com especialidade em frutos do mar e pescados em ambiente informal e
espaçoso.

Foto: site Casa da Moqueca
Choperia Giovanetti Cambuí
Rua Padre Vieira, 1277, Cambuí – Campinas SP
Horário de funcionamento: todos os dias das 11hrs à 00h00
Tel. (19) 3234-9510
Restaurante serve buffet no almoço, mas também petiscos e chope no final de semana, ou na happy
hour.

Foto: site Giovanetti
Churrascaria O Matuto
Rua Luís Otavio, 651, Parque Taquaral – Campinas SP
Horário de funcionamento: segunda a sexta das 11hr às 15hrs e das 18hrs às 23hrs. Sábados das 11hr às
23h45 e domingos das 11hrs às 17hrs. Tel. (19) 3256-8689
Rodízio de carnes, buffet de salada e comida japonesa.

Foto: site O Matuto
Padaria Pão da Primavera (self service)
Rua Jorge de Figueiredo Corrêa, 1411, Chácara Primavera – Campinas SP
Horário de funcionamento: todos os dias das 5h30 às 23h30.
Tel. (19) 3256-6333

Panificadora casual serve matinais e lanches artesanais em pães da casa, além de buffet diversificado
caseiro.

Foto: site Pão da Primavera
Casa da Sobremesa
Av. José de Souza Campos, 1151, Cambuí – Campinas SP
Horário de funcionamento: todos os dias das 8hrs às 18h30.
Tel. (19) 3251-0337
Casa de cafés, doces e sobremesas variadas.

Foto: site Casa da Sobremesa
AçaiNow
Av. Cel. Silva Telles, 415, Cambuí – Campinas SP
Horário de funcionamento: todos os dias das 13hrs as 22hrs.
Tel. (19) 2512-1711
Açaí na tigela com opção de frutas, cereais e whey protein em loja com área externa e esportes radicais
na TV.

Foto: site AçaiNow

PONTOS DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA – PITS
Caso precise de alguma informação turística, recorra a algum de nossos postos de informação nos
seguintes endereços:


PIT Sousas

Av. Antonio Carlos Couto de Barros, s/n – Sousas Campinas - SP
Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9hrs às 17hrs e sábados e domingos das, 9hrs às
13hrs
Tel. (19) 3258-7960


PIT Viracopos

Aeroporto internacional de Viracopos – Saguão – Area de desembarque – Campinas – SP
Horário de funcionamento: de segunda a sexta feira, das 9hrs às 17hrs e sábados e domingos, das 9hrs
às 13hrs.
Tel. (19) 99548-3911


PIT Rodoviária

Terminal Rodoviário Multimodal – Piso Superior - Campinas – SP
Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9hrs às 17hrs e sábados e domingos, das 9hrs as
13hr.
Tel. (19) 99548-4860

TELEFONES ÚTEIS






Polícia: 190
Ambulância: 192
Bombeiros: 193
Rodoviária de Campinas: (19) 3731-2930
Aeroporto Viracopos: (19) 3725-5000

