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ão Paulo oferece diversos roteiros para quem quer colocar o pé
na estrada e viajar no feriado da
Independência. São várias as opções:
de aventura, bem-estar, histórica,
gastronômica ou religiosa. Neste
mês, as estâncias turísticas, como
Holambra e Ilhabela, se transformam e atraem turistas de vários
lugares do País.

GENIVALDO CARVALHO

Aproveite o feriado para conhecer
o interior e as praias de São Paulo
Rolex Ilhabela Sailing Week, maior evento de
vela da América do Sul, e o X-Terra, etapa
mundial de corrida de aventura.
Para os amantes da vida noturna, a cidade oferece diversas opções de lazer. Os festejos do aniversário da cidade tiveram início no
dia 1º e se estendem até o dia 11, domingo. E
para animar ainda mais, estão confirmadas
as presenças de grandes atrações da música
nacional (rap, sertanejo, samba, gospel, rock,
funk, entre outros estilos). Todas as apresentações ocorrem na Praça de Eventos e Lazer
do Galera, a partir das 20 horas.

Município de Holambra
sedia, até o dia 25, a
35ª Expoflora

Estâncias turísticas têm
diversões para todos os
gostos durante o mês de
setembro, inclusive com
programação para o
feriado do dia 7
Novidades não faltam no
Guarujá e em outras localidades, é
só arrumar as malas e seguir viagem.
Eis algumas sugestões:

Durante a Expoflora, o público tem a
oportunidade de conhecer os famosos campos de flores de Holambra, saborear as delícias da cozinha holandesa e assistir shows
de dança típica. O barulho dos tamancos
de madeira, usados pelos moradores da
cidade, pode ser ouvido de longe. O visitante que quiser conhecer um pouquinho
mais da história da cidade ou os campos de
flores pode embarcar numa van e sair pelo
município. Mas não é somente pelas suas
flores que Holambra é conhecida. Outras
atrações como o Moinho Holandês, o maior

da América Latina, pode ser visitado durante o ano inteiro.
Ilhabela – A capital da vela completa,
neste mês, 211 anos. Pesquisa do site
TripAdvisor (www.tripadvisor.com.br)
revela que Ilhabela oferece ao visitante cerca
de 40 quilômetros de praias inexploradas e
uma paisagem típica de floresta tropical, com
trilhas para caminhada, cachoeiras e nascentes. A 213 quilômetros da cidade de São
Paulo, Ilhabela é também destino reconhecido pelos seus atrativos esportivos, como o

ELIAS GOMES
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Holambra – Conhecida
nacionalmente por abrigar um dos
principais eventos do setor de flores
do País, Holambra sedia, até o dia
25, a 35ª Expoflora. O evento deve
reunir mais de 300 mil pessoas. O
carro-chefe é a exposição Arranjos
florais, que tem como tema Parque
de Flores e Sabores. A mostra é
uma grande vitrine, pois permite
que as novas variedades de flores e
plantas ornamentais sejam testadas quanto ao gosto do público e
preferência do consumidor antes
que os produtores invistam na produção em larga escala para o abastecimento do mercado.

Ilhabela tem 40 km de praias inexploradas e paisagem típica de floresta tropical

Guarujá é chamado de pérola do Atlântico por causa de suas belezas naturais

Guarujá – Queridinho dos mais abastados e famosos nos anos 1970 e 1980, o
Guarujá é ainda chamado de “pérola do
Atlântico” por causa de suas belezas naturais.
No total, são 27 praias com boas ondas para
surfistas como a do Tombo, por exemplo.
Para quem busca tranquilidade, as praias do
norte (Branca, Preta ou São Pedro) são ideais
especialmente para as crianças. Quem quer
se aventurar, pode fazer um voo duplo de
paraglider e observar do alto as belezas das
praias do Guarujá. As saídas são no Morro da
Caixa d’Água ou no Morro do Maluf, dependendo das condições do vento. O paraglider
é um programa para toda a família, já que
qualquer criança, a partir de 7 anos de idade,
com a autorização dos pais, pode voar. Entre
a decolagem e o pouso na praia, são de 15 a 20
minutos de uma experiência inesquecível.
Outra atração que a cidade vai oferecer, de 7 de setembro a 16 de outubro, é o
seu Festival Gastronômico, que chega à 7ª
edição. Trinta e quatro dos principais restaurantes da cidade participam do evento e
todos oferecerão prato pelo valor promocional de R$ 69,90 (serve duas pessoas).
Maria Lúcia Zanelli
Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

SERVIÇO
Holambra – Expoflora
Carro: Rodovia Bandeirantes
Expoflora: De sexta-feira a domingo
Excepcionalmente funciona nos dias 7
e 8 de setembro, das 9 às 19 horas
Ingressos: R$ 42
 lhabela
Carro: Ayrton Senna-Carvalho Pinto
(SP-070), Tamoios (SP-099), sentido
São Sebastião

Guarujá
Distância: 86 km de São Paulo
Carro: Sistema Anchieta-Imigrantes


