"Roteiros
"Roteiros turísticos
turísticos
em
em Santos"
Santos"

www.aptbs.com.br

ESPORTE & LAZER
Nosso tour terá início pelo Orquidário Municipal de Santos, que é considerada uma
floresta urbana numa área de 22.240m², com parada de 30 minutos para visitação.
Logo após, seguiremos em direção ao Santos Futebol Clube, com visita ao Memorial
das Conquistas, local que remonta parte da história do futebol nacional. A seguir
prosseguiremos para o Centro Histórico de Santos, e visitaremos o Museu Pelé. No
retorno passaremos pelo Porto de Santos, onde poderemos ter uma visão panorâmica
do maior porto da America Latina. O passeio prossegue até o Aquário Municipal, local
que ocupa espaço de 1.000m² com inúmeros tanques onde estão expostos mais de 90
espécies de peixes de água doce e salgada com parada para visitação.
Incluso:
Transporte em van e/ou ônibus
de turismo com ar condicionado

Guia acompanhante

Duração: 3h30

Ingressos para as atrações visitadas: Orquidário Municipal,
Santos Futebol Clube, Museu Pelé e Aquario Municipal de Santos.

ARTE & CULTURA
O roteiro terá inicio na Pinacoteca Benedito Calixto onde iremos apreciar a exposição
permanente das obras em acervo do grande pintor e historiados. Parada de 30
minutos. Em seguida, prosseguiremos para o Centro Historico em trajeto panoramico
pelo Porto de Santos, o maior da América Latina. Chegaremos para o embarque no
Bonde Turistico. Os veículos são originais e procedem da Europa, com motorneiros e
condutores vestindo-se como na epoca em que os bondes eram o único meio de
locomoçao da cidade. O bonde faz um trajeto de 5KM (aproxidamente 40 minutos)
pelo Centro Historico da cidade e faz uma verdadeira viagem no tempo, percorrendo
40 pontos de interesses historicos e cultural.Apóso desembarque seguiremos até a
Bolsa Oficial do Café onde podemos saborear o café tipo exportação na cafeteria do
Museu. Também faremos visita monitorada no Museu.
Incluso:
Transporte em van e/ou ônibus
de turismo com ar condicionado

Guia acompanhante

Ingressos para as atrações visitadas: Bonde e Museu do Café

Duração: 3h

Consulte-nos e faça seu
orçamento pelo email
aptbs@aptbs.com.br ou via
Whatsapp (13) 99720-4741.
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PORTO & MAR
O inicio de nosso passeio é na Ponte Edgar Perdigão, para um passeio de escuna (pago a parte)
pela Baia de Santos, onde passaremos pela Fortaleza da Barra Grande, localizada na ilha de santo
Amaro, forte edificado no sec. XVI para defender a cidade dos ataques dos piratas e corsários. A
embarcação prossegue pelas praias do Góes e de Sangava (com parada para banho de mar), e ilha
das palmas, retornando e entrando no porto de Santos, com visualização da movimentação dos
navios.Visita ao Aquario Municipal de Santos, Museu de pesca e Museu do Porto.
Incluso:
Transporte em van e/ou ônibus
Duração: 4h a 5h
Guia acompanhante
de turismo com ar condicionado
Ingressos para as atrações visitadas: Museu de Pesca, Museu do Porto e Aquário

WALKING TOUR
Walking Tour Santos Do Outeiro à Bolsa Oficial do Café. Esse roteiro é realizado a pé tendo inicio no
Outeiro de Santa Catarina (local onde teve inicio o povoamento da cidade), e no trajeto passando
por pontos de interesses historicos: Casa do Trem Bélico, Mausóleu a Brás Cubas, Conjunto do
Carmo, Pantheon dos Andradas, Rua XV até a Bolsa Oficial do Café com visita ao Museu dos Cafés
do Brasil e a parada na Cafeteria do Museu para saborear o legitimo café tipo exportação.
Incluso:
Transporte em van e/ou ônibus
de turismo com ar condicionado

Guia acompanhante

Duração: 3h

Ingressos para as atrações visitadas

ARTE & CAFÉ
Esse roteiro inicia-se pelo antigo Largo do Rosario, atualmente Praça Rui Barbora com visita a
Igreja Nossa Senhora do Rosario (única que permitia o acesso de escravos negros). Após a visita
seguiremos em trajeto a pé pela rua XV de Novembro até o Santuário Santo Antonio do Valongo de
grande riqueza arquitetónica no estilo barroco. Após a visita seguiremos de van até o Museu da
Arte Sacra de Santos, antigo Mosteiro São Bento. O mosteiro durante séculos serviu de residência
aos Monges beneditinos, possui três pavimentos e é composto por igreja, sacristias, claustro, celas
(quartos), salas e salões, entre outros ambientes. O acervo réune mais de 600 peças sacras e
religiosas, de cunho erudito e popular do seculo XVI ao XX, entre esculturas, pinturas, objetos
litúrgicos e indumentárias, Seguiremos de van até o Mont Serrat onde embarcaremos no bondinho
funicular. É uma atração a parte, única no pais. Projeto alemão, o sistema funciona com dois bondes
em movimento sintronizado funicular até o topo do monte. Lá no topo está o antigo cassino e o
Santuario de nossa Senhora do Mont Serrat, padroeira de Santos, construido há mais de 400 anos.
Do alto temos uma vista de 360° da cidade, e é também possivel São vicente e Guarujá. Com
parada para café e bolo na cafeteria do mont serrat.
Incluso:
Transporte em van e/ou ônibus
de turismo com ar condicionado

Guia acompanhante

Duração: 4h a 5h

Ingressos para as atrações visitadas: Museu da Arte, Bondinho do Mont Serrat
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