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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENT
O
ECONÔMICO E TURISMO

Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul, o estado mais ao sul do
Brasil. Um lugar para passear, viver, investir e ser feliz. Possui uma
posição privilegiada que permite sua conexão aos mais diversos
países do mundo. Uma cidade tão cosmopolita, também propicia às
pessoas viverem as mais diversas experiências turísticas.
Porto Alegre tem um pôr do sol encantador, tem turismo náutico,
tem a maior pista de skate da América Latina, tem evento na rua, tem
Acampamento Farroupilha, tem teatro, tem museu, tem tour nos
estádios do Inter e do Grêmio. Porto Alegre tem gastronomia para
todos os gostos. Com ampla rede hoteleira e espaços que permitem
receber os mais diversos formatos de eventos, Porto Alegre se torna
destino obrigatório para seus clientes.
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DESTINO SAFE TRAVEL: rígidos protocolos de segurança garantem a
tranquilidade a quem visitar a capital gaúcha.

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENT
O
ECONÔMICO E TURISMO

O QUE FAZER EM

PORTO
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ALEGRE

CITY TOUR

Centro Histórico:
A melhor maneira de começar a descobrir Porto
Alegre é pelo Centro Histórico. Hoje, história e cultura
formam um museu a céu aberto, com mais de 80%
do patrimônio arquitetônico da Capital. São museus,
teatros, centros culturais, bibliotecas, o Mercado
Público, igrejas, além de praças e monumentos.
As ruas mais simbólicas são a Rua dos Andradas
e Duque de Caxias (respectivamente chamadas
inicialmente de Rua da Praia e Rua da Igreja). A partir
do Viaduto Otávio Rocha temos uma bela vista de
parte da região.

IMPERDÍVEIS:
Mercado Público/ Farol
Santander/Theatro São
Pedro/ Caminho dos
Antiquários/ Largo dos
Açorianos/ Catedral
Metropolitana/ Casa de
Cultura Mário Quintana

FOTO: Joel Vargas

#DICA:

Para além dos prédios e monumentos, o Centro
Histórico de Porto Alegre é recheado de histórias
e lendas urbanas. Algumas agências e guias
de turismo locais oferecem tour temáticos :
Consulte - @vivamais.poa

LAGO GUAÍBA:
NATUREZA, LAZER E DESCONTRAÇÃO

FOTO: Giulian Serafim

A extensa orla recortada pelas águas do Lago Guaíba é a
mais marcante expressão da paisagem de Porto Alegre
e oferece um dos mais belos cartões-postais da cidade:
o pôr do sol.
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Além de ciclovias, quadras poliesportivas e parquinhos
infantis, a mais nova atração é a maior pista de skate da
América Latina. Os bares e o restaurante 360° oferecem
opções gastronômicas variadas.

PORTO ALEGRE POR OUTRO ÂNGULO:
TURISMO NÁUTICO

Uma das grandes atrações do Lago Guaíba são os barcos
de passeios turísticos com roteiros que se estendem
pelo Delta do Jacuí.
As operadoras locais oferecem diversas opções de
passeios, para os diferentes públicos e horários.
Localizado no Centro Histórico o principal local de
embarque é o Atracadouro Turístico Nico Fagundes:
Av. Pres.João Goulart, 551, ao lado da Usina do Gasômetro e o
Armazém B3 do Cais do Porto (próximo ao Mercado Público)
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PARA MONTAR O SEU ROTEIRO
CONSULTE AS OPERADORAS:
• PORTO ALEGRE 10: www.barcoportoalegre10.com.br
(51) 31092312 / (51) 999896549
• CISNE BRANCO: www.barcocisnebranco.com.br
(51) 32245222 / (51) 997125672
• NOIVA DO CAÍ: www.barconoivadocai.com.br
(51) 31080610 / (51) 998087703
• BarCo: Consulte roteiros especiais
(51) 999873007 / @barcotur

PORTO ALEGRE POR OUTRO ÂNGULO:
CAIS EMBARCADERO

A mais nova atração turística da Orla é o Cais
Embarcadero. O recém-inaugurado espaço
gastronômico e de lazer conta com restaurantes
renomados, bares, praça infantil e uma vista
privilegiada para o Guaíba.
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Aberto de
terça a domingo,
das 10h às 22h.

CONECTIVIDADE
MALHA AÉREA:
Destinos como Foz do Iguaçu
e Florianópolis são acessíveis
em pouco mais de 1h de voo.
Os voos regionais conectam o
interior à capital e facilitam

a integração de roteiros
importantes como as Missões.
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A capital possui localização
estratégica e permite a
chegada de turistas da Europa
e América Latina a Porto
Alegre em voos sem escalas.
Conectada, Porto Alegre tem
ligação aérea direta com
seis capitais do Brasil – Belo
Horizonte, Curitiba, Brasília,
Rio de Janeiro e São Paulo.

O parque hoteleiro de Porto Alegre conta com
aproximadamente 15 mil leitos.

É diversificado e de excelente padrão para atender a
diversos públicos em todos os requisitos de conforto e
serviços. A rede é formada por bandeiras internacionais,
nacionais e tradicionais marcas locais.
As opções são ampliadas com os hostels.
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Porto Alegre está entre as cinco cidades brasileiras
que mais recebem eventos internacionais, segundo
a International Congress & Convention Association
(ICAA) 2019. Durante todo o ano, a capital gaúcha
recebe eventos científicos, corporativos, feiras,
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shows e congressos de diversas áreas.
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PALCO DE EVENTOS

Em 2022, com a retomada dos grandes eventos,
Porto Alegre sediará o SOUTH SUMMIT. A
extensa programação durante todo o ano.
Veja o que estará disponível:

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DOS

250 ANOS

CALENDÁRIO DE EVENTOS PREVISTOS 2022
DEZEMBRO 21 /JANEIRO 22
JANEIRO
FEVEREIRO

Réveillon de Porto Alegre
Fórum Social Mundial da População Idosa
Carnaval e Liquida Porto Alegre

MARÇO

Semana de Porto Alegre -250 anos / South Summit

ABRIL

Fantaspoa

JUNHO

Maratona Internacional de Porto Alegre

JULHO

Festival de Inverno de Porto Alegre

SETEMBRO

Porto Alegre em Cena / Semana Farroupilha

OUTUBRO

Bienal do Mercosul

NOVEMBRO

Feira do Livro

DEZEMBRO

Natal dos 250 anos e Revellion

https://prefeitura.poa.br/sites/default/files/usu_doc/sec250/arquivos-upload/2021-09/calendario250.pdf

FOTO: Jefferson Bernardes

cidade, que completará 250 ANOS, terá uma

08 A 10/03/2022 – X SINTAG – Simpósio Internacional
de Tecnologia de Aplicação
10 A 13/05/2022 – 50º Congresso Nacional da
ASSEMAE
20 A 21/05/2022 - XII Gauchão e VII Conesul de
Otorrinolaringologia
09 A 11/06/2022 - B.E.S.T. - Bariatric Endoscopic
Surgery Trends
06 A 09/09/2022 - XVIII Congresso Brasileiro de
Fisiologia Vegetal / Ibero-Latinamerican Congress of
Plant Biology
12 A 15/09/2022 - Congresso ABRAVES - Congresso
Brasileiro de Veterinários Especialista em Suínos
14 A 17/09 - IV Congresso Brasileiro de Psicologia
Positiva
03 A 07/10/2022 - IV Congresso da Red
Iberoamericana de Farmacometria
21 A 23/10/2022 - II Congresso Brasileiro de
Geometria Sagrada
04 A 05/11/2022 - 18º Congresso Gaúcho de Análises
Clínicas – CONGRELAB
10 A 13/11/2022 - 30º World Congress of the
International Union of Angiology – IUA
17 A 19/11/2022 - 52º Congresso Brasileiro de
Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial
Fonte: porto alegre & região metropolitana convention & visitors bureau (poacvb)
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EVENTOS CIENTÍFICOS
CONFIRMADOS :

Sede das Copas do Mundo
de 1950 e 2014 e da Copa
América de 2019. Porto
Alegre já recebeu grandes
espetáculos do Futebol. A
rivalidade da dupla Grenal,
Grêmio e Internacional, é
considerada uma das mais
aguerridas do planeta,
haja visto que mesmo um
amistoso entre os dois
clubes mobiliza multidões
de torcedores

Cultura

GRE-NAL
- que comemoram
seus títulos mundiais e
continentais com a mesma
intensidade.
Em Porto Alegre, ao chegar,
invariavelmente o visitante
é questionado:
Gremista ou Colorado*?
(*assim são reconhecidos os
torcedores e o próprio clube pela
cor vermelha ou “encarnada” como
preferem alguns.)

ARENA DO GRÊMIO

Av. Padre Leopoldo Brentano, 110 – Humaitá.
Operadora Siga Experiência:

ARENA TOUR
Fone: (51) 992703161 / (51) 31810278
https://lessclick.com.br/arenapoa

ESTÁDIO BEIRA RIO
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Av. Padre Cacique, 891 – Praia de Belas
Fone: (51) 3230-4532 ou (51) 3240-3424
http://www.internacional.com.br/
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DISTRITO
CRIATIVO
DE PORTO
ALEGRE

Nos bairros Floresta e São Geraldo,
parte do 4º Distrito, surgiu em 2013 o
Distrito Criativo de Porto Alegre. São
quase 90 participantes, artistas e seus
ateliês, galerias de arte, antiquários,
lojas de decoração, arquitetos,
designers, escolas de música, arte,
dança. Espaços de inovação, coworking
e coletivos criativos possibilitam
oficinas, experiências e aquisição de
produtos diferenciados.

MICROCERVEJARIAS

Siga Turismo – www.sigaturismo.com.br
Tel.: (51) 983489990
Viva Mais Porto Alegre:
@vivamais.poa
Tel:(51) 993988628
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Com mais de 35 microcervejarias
cadastradas Porto Alegre oferece
uma diversidade de tipos e receitas de
cervejas artesanais espalhadas pela
cidade. Além de desgustar é possível
visitar as fábricas e conhecer um pouco
mais sobre o processo de produção.
Consulte as operadoras locais:

GASTRONOMIA
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A culinária de Porto Alegre é múltipla, criativa e repleta
de influências. Não deixe de conferir os clássicos: o
xis gaúcho, a salada de frutas das bancas do Mercado
Público, as galeterias e, claro, um bom churrasco.
Aproveite para harmonizar com uma cerveja artesanal.
Espaços como o Cais Embarcadero, Dado Food Hall,
Vila Roubadinhas, Boulevard Laçador concentram
diversidade gastronômica para todos os públicos.

BAIRROS
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CIDADE BAIXA

IMPERDÍVEIS:
Museu Joaquim Felizardo e Travessa dos Venezianos .
São exemplares do estilo “porta e janela” e guardam a
memória das vilas operárias.

#DICA:

descubra os estabelecimentos localizados nas casas
históricas da Travessa.
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O bairro Cidade Baixa tem uma
forte identificação com a vida
cultural e noturna de Porto
Alegre. Casarões antigos
abrigam bares e restaurantes.
Gastronomia variada , bares
temáticos e música ao vivo
para todos os gostos.
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BOM FIM
Com forte presença judaica e vizinho do campus
central da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), o Bom Fim inspira e expira arte, reunindo
diversidade cultural em várias tribos urbanas.
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Aos sábados pela manhã, é possível tomar um café
orgânico e conferir a Feira Agroecológica, da Av.
José Bonifácio. E nos domingos, das 9h às 18h, a
pedida é o Brique da Redenção.

MOINHOS DE VENTO

FOTO: Joel Vargas

Localizado na área central de Porto Alegre, o
Moinhos de Vento é um dos bairros mais nobres da
cidade desde os anos 1930, quando passou a ser a
moradia de comerciantes e industriais importantes
da época.

PADRE CHAGAS E ARREDORES
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As ruas Padre Chagas, Felix da Cunha e Dinarte
Ribeiro concentram lojas de design e moda que
são uma boa opção para quem quer adquirir marcas
locais. Aos finais de semana, são frequentes as festas
e feiras nas ruas e praças do bairro, com música ao
vivo, beer trucks e opções gastronômicas.

JARDINS DO DMAE
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A Estação de Tratamento de Água Moinhos de Vento
é um ótimo cenário para passear, fazer piquenique
ou descansar ao ar livre. Entre as atrações estão a
torre – antiga casa de filtros, construída em 1910.

ZONA
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SUL
A concentração de casas no lugar dos prédios, as
ruas arborizadas e a proximidade com a orla do
Guaíba conferem a alguns bairros da Zona Sul uma
cara de cidade do interior. Aproveite para conhecer
as variadas opções gastronômicas que a região
oferece, como cafés, bistrôs, microcervejarias,
brewpubs, pizzarias e cantinas.

FUNDAÇÃO IBERÊ
CAMARGO
Inaugurada em 2008, a
Fundação conta com um
acervo de mais de 4 mil
obras de Iberê Camargo.
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http://iberecamargo.org.br/

PRAIA DE IPANEMA:
Admirar o pôr do sol no calçadão da Praia de
Ipanema é uma experiência única. Uma dica
é locar equipamentos e praticar esportes
náuticos, como o Stand Up Paddle (SUP).
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É possível almoçar em um dos clubes náuticos,
apreciando a vista para o Guaíba.

MORRO DO OSSO
Um dos últimos redutos de Mata Atlântica da região, o Morro
do Osso é habitado por aves silvestres e bugios ruivos. Em
termos paisagísticos, oferece uma das mais belas vistas da
cidade e da bacia do lago Guaíba. De seu topo descortinase uma visão panorâmica de mais de 200 graus. É possível
avistar o rio, a praia de Ipanema, o Centro de Porto Alegre e
alguns outros morros.

MORRO DA TAPERA

PORTO ALEGRE
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O Morro da Tapera é uma das
melhores opções para quem
está atrás de uma trilha
para fazer em Porto Alegre.
Localizado 12 quilômetros
do Centro da cidade,
cada vez mais tem sido
frequentado por corredores,
trilheiros, praticantes de
voo-livre e montainbikers,
atraídos pelo belo visual do
Guaíba e por ser um dos mais
seguros morros da região.

DOS MORROS

PORTO ALEGRE
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DOS PARQUES

PARQUE FARROUPILHA
Também chamado de Redenção.
Localizado entre as avenidas Osvaldo Aranha e João
Pessoa, o parque é formado por uma extensa área
verde com lago, peixes e tartarugas, brinquedos
infantis, academia ao ar livre e quadra de esportes.

PARQUE MARINHA DO BRASIL
Nos seus 70 hectares estão disponíveis bosques, áreas
de banho de sol, quadras de futebol de salão, tênis, vôlei,
basquete, pistas de patinação, atletismo e ciclismo,
aparelhos para ginástica, campos de futebol e uma das
maiores pistas de skate (formato snake) do Brasil, além
de uma bela vista do pôr do sol no Lago Guaíba.

PORTO ALEGRE
FOTO: Joel Vargas

DOS PARQUES

Além de áreas de lazer e quadras poliesportivas, o
parque conta com moinho açoriano, ao estilo dos
que existiam no bairro nos primórdios da cidade,
elemento que constitui uma forte atração turística
e abriga, hoje, uma biblioteca infantil. Ainda para
as crianças, estão à disposição equipamentos de
recreação artesanais, feitos de toras de eucalipto.

PARQUE MOINHOS DE VENTO
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PORTO ALEGRE

DOS PARQUES

PARQUE GERMÂNIA
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Além de ampla área verde, o parque é cercado
com sistema de segurança e dispõe de quadras
de tênis, quadras poliesportivas, cancha de bocha
e um lago com peixes.

PORTO ALEGRE

DOS PARQUES

PORTO ALEGRE
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COM CRIANÇAS

MUSEU DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PUC:
São três andares de pura interatividade em mais de 800
experimentos científicos e tecnológicos distribuídos em uma
área de 17,5 mil m². Interagir, mexer, experimentar, tocar, ouvir,
sentir são palavras de ordem neste museu que é referência na
América Latina.
BARRACADABRA:
Localizado no estacionamento do BarraShoppingSul, o
parque BarraCadabra ocupa um espaço de 2.500m² e conta
com quatro grandes áreas (Jardim Sensorial, Vale Mágico,
Áreas de Eventos e Área de Aventura). O BarraCadabra é uma
atração permanente, gratuita. Consulte agendamento.
BRINQUEDOTECA CCMQ :
No coração da cidade, no 5º andar da Casa de Cultura Mário
Quintana, existe um espaço lúdico para crianças de até sete
anos.
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CAMINHOS RURAIS:
Atividades como andar a cavalo, fazer um
piquenique com produtos orgânicos, coletar frutas
direto do pé, trilhas e pescaria.
Todas essas experiências estão disponíveis apenas
20km de distância do centro de Porto Alegre.
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Consulte o site:
https://caminhosrurais.com.br/

AGÊNCIAS DE RECEPTIVO:
BONETE TUR
www.bonetetur.com.br
Tel.: (51) 30190689
FELLINI TURISMO
www.felliniturismo.com.br
Tel.: (51) 32166300
GALÁPAGOS TOUR
www.galapagostour.com.br
Tel.: (51) 32242082
PASSARINHAR TURISMO
www.passarinharturismo.com
Tel.: (51) 994733534

TRILHANDO POA
@trilhandopoa
Tel:(51) 995235119
VIVA MAIS PORTO ALEGRE
@vivamais.poa
Tel:(51) 993988628

INFORMAÇÕES TURÍSTICAS:
https://prefeitura.poa.br/maisturismo
@portoalegreturismo
Disque: 156
Fone: (51) 3289-6765
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SIGA TURISMO
www.sigaturismo.com.br
Tel.: (51) 983489990
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E TURISMO

