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Você está recebendo
o Brooklin Bike e a Pé,
um guia descolado
com várias indicações
para curtir o bairro andando
ou de bicicleta. São dezenas
de opções de lazer, compras,
gastronomia e bares
para todos os gostos.
Essa é uma iniciativa da Vitacon
para que a sua experiência
no Brooklin seja inesquecível.

UM BAIRRO
ONDE TUDO
ACONTECE
Brooklin é movimento, é sofisticação, é social,
é energia. Por ser um dos principais polos
comerciais da cidade, é casa de empresas
e edifícios empresariais robustos. É prático,
tem infraestrutura completa e tudo isso ao
alcance de alguns quarteirões. Tem muitas
opções de transportes e, por ser um bairro
plano, faz com que as pedaladas de bike
sejam ainda mais rápidas e prazerosas.

LAZER

Brooklin também é inovador
quando o assunto é diversão.
As opções variam entre
praticar esportes, ir a feiras
culturais, a clube de poker
e até conhecer animais da
fazenda e andar a cavalo.
Tudo isso num bairro urbano
e sempre conectado.

ESPORTE CLUBE BANESPA
Clube que oferece uma infraestrutura completa para seus associados,
além de cursos e eventos.
Av. Santo Amaro, 5565 | (11) 5536-8200 | ecbanespa.com.br

CLUBE KOLPING
FAZENDINHA ESTAÇÃO NATUREZA
São 10 mil m² com instalação dos animais, lago, pomar e jardins, lojinha,
restaurante, salão de festa, teatro e muito mais. Para conhecer com a família.
Av. Washington Luiz, 4221 | (11) 3569-2839 | estacaonatureza.com.br

SOCIEDADE HÍPICA PAULISTA
Primeiro e mais tradicional centro hípico da cidade. Realiza cerca de 30
eventos ao ano, sendo os mais tradicionais os concursos internacionais de
Salto Copa São Paulo e Indoor, este último realizado no picadeiro coberto,
fundado em 1965 e considerado um dos maiores vãos livres do mundo.
Rua Quintana, 206 | (11) 5504-6100 | shp.org.br

Clube com diversas opções de lazer para seus associados, oferece cursos
diversificados e infraestrutura para eventos.
Rua Barão do Triunfo, 1213 | (11) 5532-0267 | kolping.org.br

FESTIVAIS ALEMÃES
Nos meses de maio e outubro, acontecem dois festivais alemães no
bairro: Brooklin Fest e Mai Fest. Gastronomia, música, dança, intervenções
artísticas e muita festa.
Ruas Joaquim Nabuco, Barão do Triunfo, Princesa Isabel e Bernardino de Campos

TEATRO VIVO

HIJACK POKER CLUB

O Teatro Vivo destaca-se como um dos principais palcos no cenário cultural
do país, com programação diversificada. Prioriza espetáculos que valorizam
atores já consagrados no mercado e, ao mesmo tempo, que oferecem
espaços para a nova safra de artistas com estreias ou remontagens.
Av. Doutor Chucri Zaidan, 2460 | (11) 3279-1520 | teatrovivo.com.br

Clube de poker que realiza torneios e eventos com a prática do esporte.
Av. dos Bandeirantes, 2734 | (11) 5042-2922 | hijackclub.com.br

TEATRO MORUMBI SHOPPING

HOSPITAL DAS BONECAS – BRINQUEDOS E GAMES
Com uma estrutura idêntica a um hospital real, com centro cirúrgico, berçário
e até uma ambulância que busca e leva os pacientes até suas casas, conserta
os brinquedos e proporciona uma experiência diferente para as crianças.
Rua Barão do Triunfo, 368 | (11) 2643-2630 | hospitaldasbonecas.com.br

POLO BROOKLIN PROJETO GURI
Programa de educação musical e inclusão sociocultural para crianças e
adolescentes entre 6 e 18 anos, que oferece diversos cursos de música.
Av. Padre Antônio José dos Santos, 1019 | (11) 5092-3601
gurisantamarcelina.org.br

BOSQUE DO BROOKLIN
Uma área verde de 7.600 m² para relaxar, praticar esportes
e conhecer com a família.
Av. Padre Antônio José dos Santos, 77, Cidade Monções | (11) 97680-8060

Programação variada, para adultos e crianças, que intercala shows,
peças teatrais, monólogos e stand-ups.
Rua Roque Petroni Júnior, 1089 (Morumbi Shopping) | (11) 5183-2800
teatromorumbishopping.com.br

WTC CULTURAL
Teatro que fica dentro do complexo World Trade Center São Paulo e proporciona
uma variada e extensa programação, com peças de teatro, shows musicais,
apresentações de circo e dança, festivais, exposições e muito mais.
Av. das Nações Unidas, 12551 | (11) 3043-7000 | wtc.com.br

CINEMARK MARKET PLACE
Com salas sempre impecáveis, em formato stadium, com poltronas
confortáveis e braços móveis, o cinema é destaque pela sua boa qualidade
da projeção de som e imagem.
Av. Doutor Chucri Zaidan, 902 (Shopping Market Place) | (11) 3048-7000
iguatemi.com.br/marketplace

COMPRAS

Com um bairro tão
completo como o Brooklin,
não é preciso ir longe
para encontrar tudo o que
você precisa. De itens de
decoração a produtos para
seu pet, tudo ao alcance
de uma pedalada!

MAMBO
Supermercado que oferece produtos premium. São centenas de rótulos
de cerveja e vinhos, dezenas de rótulos de azeites, frutas exóticas, cortes
de carnes especiais, aves e frutos do mar.
Av. Vereador José Diniz, 2329 | (11) 5093-2928 | mambo.com.br

COBASI
Shopping para animais, com ambiente acolhedor, onde se encontra tudo
o que precisa para bichinhos de estimação.
Av. Washington Luis, 5103 | (11) 3831-8999 | cobasi.com.br

TELHANORTE
D&D SHOPPING
Um dos shoppings mais completos da cidade quando o assunto é decoração.
São 24 mil m² divididos em 90 lojas, além de praça de alimentação.
Av. das Nações Unidas, 12555 | (11) 3043-9000 | ded.com.br

MORUMBI SHOPPING
Já foi premiado como o shopping mais completo da cidade. Conta com 483
lojas de variados segmentos, além de ter 23 restaurantes dos mais badalados
de São Paulo.
Av. Roque Petroni Júnior, 1089 | (11) 5189-4805 | morumbishopping.com.br

MARKET PLACE
Shopping compacto, mas completo, com uma praça de alimentação arejada
e com iluminação natural.
Av. Doutor Chucri Zaidan, 902 | (11) 3048-7000
iguatemi.com.br/marketplace

SHOPPING DO CENTRO EMPRESARIAL NAÇÕES UNIDAS
Dispõe de grande variedade de restaurantes, fast-foods, lojas e serviços para
quem está na região.
Av. das Nações Unidas, 12901, Piso 1s | (11) 2928-8100 | snu.com.br

GALERIA BROOKLIN
Galeria de lojas com clima aconchegante e tranquilo.
Rua Barão do Triunfo, 502 | galeriabrooklin.blogspot.com

Uma das maiores redes varejistas de materiais de construção do país.
Av. Roque Petroni Júnior, 1226 | (11) 4004-2444 | telhanorte.com.br

PETZ
Rede de pet shop que oferece serviços de estética e veterinária e variedade
de produtos espalhados nos mais diversos mundos: cães, gatos, peixes, aves,
roedores e répteis.
Av. Washington Luís, 2737 | (11) 2305-7245 | petz.com.br

NATURAL DA TERRA
Feira com toque de conforto, com frutas, legumes, verduras,
frios e laticínios, peixaria, adega, açougue, floricultura e mercearia,
com estacionamento gratuito com manobrista.
Av. Santo Amaro, 3493 | (11) 2828-5746 | naturaldaterra.com.br

CASA DA ARTE
Loja de materiais artísticos e artesanato em geral, com mais de 60 mil itens
para uso em variados trabalhos.
Av. Portugal, 191 | (11) 5044-0166 | casadaarte.com.br

ETNA
São 10 mil m² e mais de 14 mil produtos entre móveis, decorações,
utilidades domésticas, organizadores, luminárias, cama e banho,
além de tapetes e cortinas.
Av. Doutor Chucri Zaidan, 281 | (11) 3004-3622 | etna.com.br

GASTRONOMIA

Brooklin é a ponte entre culinárias
do mundo todo e a mesa de quem
mora por lá. Restaurantes famosos
e sofisticados, docerias conceituadas
e bares para happy hour nenhum
botar defeito.

RESTAURANTES
FOGO DE CHÃO
Churrascaria com cortes selecionados e farto buffet de saladas, que tem
história de mais de 36 anos e unidades espalhadas pelo mundo.
Av. dos Bandeirantes, 538 | (11) 5505-0791 | fogodechao.com.br

JARDINEIRA GRILL
Rodízio de grelhados acompanhado de buffet de saladas, sushis e frutos do mar.
Av. dos Bandeirantes, 1001 | (11) 3048-0299 | m.jardineiragrill.com.br

SUSHIRAMA
Restaurante de culinária japonesa que busca sempre inovar e fazer novas
combinações para agradar o paladar do público.
Rua Quintana, 764 | (11) 5102-3566 | sushirama.com.br

NB STEAK
Tradicional churrasco gaúcho, o restaurante já foi eleito o melhor rodízio da cidade.
Av. Vereador José Diniz, 3864 | (11) 5093-6006 | nbsteak.com.br

RANCHO PORTUGUÊS
Restaurante português recheado de receitas clássicas do país, uma adega com
mais de 700 vinhos e um empório, que vende de decoração a produtos alimentícios.
Av. dos Bandeirantes, 1051 | (11) 2639-2077 | ranchoportugues.com.br

DIE MEISTER STUBE

C-CULTURA CASEIRA
Cozinha inspirada nas memórias afetivas gastronômicas das famílias
brasileiras, com influências do Brasil, da Itália e de Portugal.
Av. das Nações Unidas, 13301 (Grand Hyatt) | (11) 2838-3203
pacoteshyatt.com.br

A ESPERANÇA PIZZARIA
Pizzaria de alto padrão, com possibilidade de comer no próprio restaurante
ou pedir delivery.
Rua Ribeiro do Vale, 616 | (11) 5561-4441 | pizzariaesperanca.com.br

KINU
Alta gastronomia japonesa com sushis exclusivos e carta de vinhos e saquês.
Av. das Nações Unidas, 13301 (Grand Hyatt) | (11) 2838-3203
pacoteshyatt.cm.br

VICOLO NOSTRO
Instalado há 20 anos em uma antiga fábrica de pães, oferece gastronomia
italiana sofisticada.
Rua Jataituba, 29 | (11) 5561-5287 | vicolonostro.com.br

LA GUAPA EMPANADAS
As empanadas da chef Paola Carosella são servidas com variedade de sabores,
mas as sobremesas também são estrelas, como o sorvete de doce de leite caseiro.
Rua Flórida, 1602 | (11) 5102-2225 | laguapa.com.br

MEXICANÍSSIMO

Culinária alemã, com sobremesas apetitosas, em ambiente charmoso e intimista.
Rua Barão do Triunfo, 1213 | (11) 5536-4983 | diemeister.com.br

Culinária mexicana de raiz, com boa música popular do país, cervejas
mexicanas, tequilas e drinks.
Av. Nova Independência, 526 | (11) 5102-4148 | mexicanissimo.com.br

LAR BIANCO

MAREMONTI

Espaçoso e com uma área especial para as crianças, é um restaurante de
culinária mediterrânea que promete preços justos e sabores surpreendentes.
Rua Ribeiro do Vale, 339 | (11) 5041-5506 | larbiancorestaurante.com.br

Inspirado nas cantinas italianas, mistura pizzas e massas frescas, com destaque
para as pizzas de estilo napolitano.
Rua Princesa Isabel, 953 | (11) 5093-6040 | maremonti.com.br

TEMPERO DAS GERAIS

TULSI INDIAN CUISINE

Da entrada à sobremesa, pratos típicos de Minas Gerais, com ingredientes
de qualidade e ambiente familiar.
Rua Princesa Isabel, 385 | (11) 5093-9950 | temperodasgerais.com.br

Cozinha especializada nos pratos tradicionais no norte da Índia,
que usa ingredientes como nata, castanhas e frutas secas.
Rua Quintana, 1012 | (11) 5508-5173 | tulsiindiancuisine.com.br

PADARIAS,
CAFÉS
E DOCERIAS

STARBUCKS
A maior rede de cafeterias do mundo está também no Brooklin, com sua
decoração clássica, bebidas e muffins saborosos.
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 773 | (11) 5102-2761 | starbucks.com.br

SANTO GRÃO
Cafés especiais de diferentes regiões do Brasil, acompanhados de salgados
e sobremesas.
Av. Dr. Chucri Zaidan, 1240 (Condominio Morumbi Corporate Towers)
(11) 3957-9592 | santograo.com.br

PADARIA LEIRIENSE
Funciona 24h e oferece café da manhã, almoço, lanche e jantar, além de
grande variedade de frios, doces, bebidas e produtos não perecíveis.
Av. Padre Antônio José dos Santos, 1716 | (11) 5683-8700 | leiriense.com.br

PADARIA SANTA MARCELINA VIEIRA DE MORAIS
Traz conceitos inovadores direto da Itália para preparar seus produtos.
Av. Vieira de Morais, 328 | (11) 5091-8444 | santamarcelinavieira.com.br

CROASONHO
Massas crocantes e artesanais, com recheios surpreendentes, salgados e doces.
Rua Doutor Jesuino Maciel, 580 | (11) 2679-8001 | croasonho.com.br

BRIGADÍSSIMO
Especializados na arte de fazer doces com brigadeiro, bolos e cucas.
Rua Pôrto Martins, 745 | (11) 2893-0300 | brigadissimo.com.br

A BRUNCHERIA
Oferece brunch completo, com iogurtes, ovos, toasts, sanduíches
e sobremesas. Também faz almoços com pratos executivos de terça
a sexta e happy hour com porções, cervejas e drinks.
Av. Padre Antonio José dos Santos, 1066 | (11) 2537-2599 | abruncheria.com.br

SUPLICY
Especialista em cafés finos, produz seu próprio café e oferece
acompanhamentos, como doces e salgados.
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 | (11) 4420-4037 | suplicycafes.com.br

D.O.T.
Famoso por servir coquetéis clássicos e criações inovadoras do barman
Ricardo Bassetto, como o gim-tônica com ervas de pimenta-do-reino.
Av. das Nações Unidas, 12559 (Hotel Sheraton WTC) | (11) 3043-8331
sheratonsaopaulowtc.com.br

BARES
VERÍSSIMO
O nome é uma homenagem ao Luís Fernando Veríssimo e une diversão,
cultura e gastronomia, com um variado cardápio de comida e sugestões
de cerveja e bebidas artesanais.
Rua Flórida, 1488 | (11) 5506-6748 | verissimo.bar

ZUR

BAR BOTICA
Possui um cardápio versátil, que une petiscos, pratos clássicos, cozinha de
botequim e buffet de feijoada. A jabuticabeira no meio do salão é um dos
pontos fortes da casa.
Rua André Ampére, 215 | (11) 5507-4125 | botica.bar

BROOKLIN COLETIVO
Por trás de uma pequena porta, um aconchegante bar com cervejas
especiais, hamburgueria, espaço para exposições, eventos e boa música.
Rua Quintana, 766 | (11) 2386-0110 | fb.com/brooklincoletivo

Choperia alemã com 37 anos de tradição, tem cervejas importadas
e petiscos, num ambiente rústico em madeira e clima boêmio.
Rua Princesa Isabel, 102 | (11) 5044-4669 | barzur.com.br

BOM RINI
BAR DO CELSO
Botequim com capas de LPs de samba e quadros de jogadores de futebol
decorando as paredes.
Rua Brejo Alegre, 414 | (11) 5506-6418 | bardocelsosp.com.br

BAR DO JUAREZ
Boteco acolhedor, com mesas a céu aberto, chope gelado e petiscos.
Rua Joaquim Nabuco, 325 | (11) 3969-4988 | bardojuarez.com.br

Ambiente descontraído para um happy hour, com opções gostosas
para petiscar, chope, sucos e destilados.
Rua Guararapes, 1942 | (11) 5507-3558 | bomrini.com.br

ONYX CAFÉ
Bar e restaurante que serve café da manhã e almoço e faz happy hour,
com balada, show ao vivo e futebol no telão.
Rua Taperoá, 526 | (11) 5571-3075 | onyxcafe.com.br

BEM-ESTAR
Na hora de se cuidar, o Brooklin
também é um bairro completo,
com muitas academias, clínicas
de estética, salões de beleza,
barbearias e esmalterias.

SALÕES DE BELEZA
BUDDHA SPA
Unidade da maior rede de spas urbanos do país. São mais de 25 tipos
de terapias, desde massagens corporais e banhos a tratamentos
estéticos avançados.
Rua Kansas, 1582 | (11) 5507-2596 | buddhaspa.com.br

EMÍLIA BORGES

FITNESS

Espaço de beleza que realiza depilação, manicure e pedicure, cabelo,
maquiagem e sobrancelhas.
Rua Pôrto Martins, 445 | (11) 5507-3034 | salaoemiliaborges.com

COMPANHIA ATHLETICA KANSAS

JACQUES JANINE

Academia completa, com crossfit, piscinas, ginásticas, lutas e pilates.
Rua Kansas, 1582 | (11) 5105-7000 | ciaathletica.com.br

SQUASH WALL
Academia de squash, com professores renomados no esporte, amistosos
e ranking entre os alunos.
Rua José Otaviano Soares, 57 | (11) 5506-5636 | squashwall.com.br

ACADEMIA FLIPPER

Grande e famosa franquia de salões, com diversas opções de serviços.
Rua Guararapes, 494 | (11) 5561-5578 | jacquesjanine.com.br

ONODERA
Outra grande rede que realiza tratamentos estéticos para celulites, estrias,
flacidez, gordura localizada, manchas, acne, olheiras e muito mais.
Rua Flórida, 207 | (11) 5561-2728 | onodera.com.br

NY BARBEARIA

Academia com duas piscinas, salas de ginástica e tatames para a prática
de diversas atividades esportivas.
Av. Vereador José Diniz, 2583 | (11) 3876-2340 | academiaflipper.com.br

Cabelo, barba e bigode, com atendimento especializado e com referências
tradicionais, já que seu proprietário, Nilson Ribeiro, vem de uma família
de barbeiros atuante desde os anos 1950.
Av. Santo Amaro, 4530 | (11) 9 8378-4623 | nybarbearia.com

LEMBU-KAN ACADEMIA

GOSH! NAIL STATION

Seu nome significa “local de aperfeiçoamento do corpo e do espírito”.
Oferece aulas de karatê, judô, ballet, natação, hidroginástica e musculação.
Rua Nebraska, 222 | (11) 5041-5141 | lembukan.com.br

Esmalteria que também oferece serviços de depilação,
estética e podologia.
Rua Surubim, 431 | (11) 2371-3604 | goshnails.com.br

MOBILIDADE
Brooklin é um bairro completo
e compacto. Com caminhadas
e pedaladas, já é possível conhecer
tudo, além de aproveitar as ruas
planas para curtir o passeio.
Oferece várias opções de transporte
público, como trem e metrô.

LOCALIZAÇÃO

CICLOVIA LUIZ CARLOS BERRINI
Tem mais de 3 km de extensão e liga as avenidas Doutor Chucri Zaidan,
Luiz Carlos Berrini e Chedid Jafet.

ESTAÇÃO DE METRÔ BROOKLIN
Inaugurada no finalzinho de 2017, faz parte da Linha 5 - Lilás e permite
o desembarque no cruzamento de importantes avenidas da região Av. Santo Amaro, Av. Roque Petroni Junior e Av. Vicente Rao - além
do supermercado Carrefour.
Av. Santo Amaro, 5010

ESTAÇÃO DE METRÔ EUCALIPTOS
Inaugurada em março de 2018, compõe a Linha 5 Lilás. O principal
acesso da nova estação é para as avenidas Ibirapuera, Cotovia
e dos Eucaliptos, com uma agradável praça criada para ornar o caminho.
A entrada secundária dá acesso ao Shopping Ibirapuera e à Av. dos Imarés.
Av. Ibirapuera, 3144

FUTURA ESTAÇÃO DE METRÔ CAMPO BELO
Prevista para ser inaugurada no final de 2018, ficará no cruzamento das avenidas
Roberto Marinho e Santo Amaro e fará parte da Linha 5 - Lilás. A estação
também terá integração com a Linha 17 - Ouro, prevista para o final de 2019.

ESTAÇÃO BERRINI DA CPTM
Estação ferroviária que faz parte da Linha 9 da CPTM, está localizada
próxima à Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini e à Marginal Pinheiros.
Faz integração com o Terminal Urbano de Ônibus.
Rua Joel Carlos Borges, 179
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ENSINO

Um bairro sofisticado como
o Brooklin e com moradores
exigentes também precisa de
instituições de ensino à altura.

ESCOLAS

COLÉGIO ANHEMBI MORUMBI
Atende crianças desde o Ensino Infantil até o Ensino Médio e tem como uma de
suas premissas a garantia de total integração entre as disciplinas propostas.
Rua Michigan, 962 | (11) 5096-1699 | anhembimorumbicolegio.com.br

COLÉGIO STOCKLER
Colégio com 20 anos de tradição, oferece Ensino Fundamental II e Ensino Médio.
Com, no máximo, 25 alunos por sala, figura como um dos principais colégios
particulares da cidade.
Rua Barão do Triunfo, 648 | (11) 5093-8682 | stockler.com.br

VOICE
Primeira escola especializada em canto no Brasil, ao longo de 25 anos de
história ampliou seus atendimentos para oferecer cursos de música, dança,
cinema, teatro, aulas em grupo e individual, eventos, workshops, oficinas
e atendimentos de musicoterapia.
Av. Portugal, 918 | (11) 5506-7866 | voice.art.br

VÉRTICE
Fundada em 1976, é apontada como uma das principais instituições de ensino
Infantil, Fundamental e Médio de São Paulo. Possui método de alfabetização
próprio com foco na formação integral dos alunos.
Rua Vieira de Morais, 227 | (11) 5533-5500 | colegiovertice.com.br

Rua Gomes de Carvalho, 1108
18º andar - Vila Olímpia

VITACON.COM.BR

97534-6551

VNSTAY.COM.BR

94218-2319

