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Você está recebendo
o Vila Olímpia 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,
bares e baladas para todos os gostos.
Essa é uma iniciativa da Vitacon
para que a sua experiência
na Vila Olímpia seja inesquecível.

UM BAIRRO
ONDE TUDO
ACONTECE
A Vila Olímpia é hoje um dos principais
centros corporativos de São Paulo.
Muitas grandes empresas, brasileiras
e multinacionais, estão instaladas na região,
fato que contribuiu fortemente para a
valorização do bairro nos últimos anos.
Morar na Vila Olímpia é conviver com
modernos arranha-céus sem deixar
de estar cercado por parques, ciclovias,
bons restaurantes, bares da moda,
vida noturna agitada e aquela sensação
de que não falta nada.

LAZER

A região da Vila Olímpia
é conhecida por oferecer
programação cultural variada,
com opções para todos
os gostos. A seguir, algumas
sugestões de programas
para curtir de dia e à noite.

THEATRO NET
Em uma área de 2,3 mil m² e capacidade para 800 pessoas, está
localizado dentro do Shopping Vila Olímpia, com infraestrutura para
receber grandes espetáculos de música, dança e teatro.
Rua Olimpíadas, 360 | (11) 3044-4194
theatronetsaopaulo.com.br

PARQUE DO POVO
Situado na divisa entre a Vila Olímpia e o Itaim Bibi, o parque oferece
mais de 130 mil m² de muita área verde, eventos culturais e espaço para
práticas esportivas. Próximo à Av. Faria Lima, o local é muito frequentado
por executivos da região em busca de tranquilidade na hora do almoço.
O Parque do Povo funciona, diariamente, das 6h às 22h.
Av. Henrique Chamma, 420

TEATROS
TEATRO SANTANDER
Recém-inaugurado, o teatro reúne o que há de mais moderno em som,
iluminação, instalação de poltronas e acústica, que o permitem receber
as mais variadas atrações, como shows, concertos, peças teatrais, desfiles
e até grandes espetáculos da Broadway. O edifício foi construído como
um grande instrumento musical. Vale a visita!
Complexo WT JK - Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041
(11) 4810-6868 | teatrosantander.com.br

CINEMAS
KINOPLEX VILA OLÍMPIA
Localizado no terceiro piso do Shopping Vila Olímpia e eleito várias vezes
um dos melhores cinemas de São Paulo, o Kinoplex conta com sete amplas
salas de cinema, sendo duas platinum, com poltronas de couro reclináveis,
atendimento exclusivo e muita tecnologia.
Rua Olimpíadas, 360 (Shopping Vila Olímpia)
(11) 3131-2006 | kinoplex.com.br

CINÉPOLIS JK
Localizado no luxuoso Shopping JK Iguatemi, o Cinépolis conta com sete
salas, além da recém-inaugurada 4DX, a primeira da América do Sul,
que oferece ao público uma experiência audiovisual única, com efeitos
e sensações sincronizados ao filme, com poltronas com sistema
de movimentos que permite simular quedas, trepidação, vibrações, efeitos
de luzes, água, vento, aromas e névoa.
Shopping JK Iguatemi - Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041
cinepolis.com.br

ROYAL CLUB
Balada com música eletrônica, funk e hip-hop, também frequentado
por artistas e celebridades.
Rua Quatá, 460 | (11) 3044-5969 | royalclub.com.br

BALADAS

THE HISTORY
A decoração e a ótima programação de músicas transportam o público
de volta aos anos 70, 80 e 90. E é de acordo com a reação da pista
que o estilo musical caminha noite adentro.
Rua Gomes de Carvalho, 820 | (11) 99719-9645 | thehistory.com.br

WOOD’S BAR
Balada sertaneja com muitos shows ao vivo, que funciona às quartas,
sextas e sábados.
Rua Quatá, 1016 | (11) 3849-6868 | woodsbar.com.br

LIMELIGHT
Famosa e tradicional balada com dance music dos anos 80 e 90. E, apesar
do estilo das músicas, a decoração é toda trabalhada no rock’n’roll.
Av. Dr. Cardoso de Melo, 1433 | (11) 3044-5411 | limelight.com.br

REY CASTRO
Muita música latina e caribenha, shows ao vivo, comidas e bebidas
típicas dos hermanos, decoração temática e ainda aulinhas de dança
pra ninguém ficar parado.
Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 181 | (11) 3842-5279 | reycastro.com.br

VILLA MIX
Franquia da famosa rede sertaneja, com capacidade para 1.400 pessoas,
onde as duplas fazem um som ao vivo e embalam a pista de dança.
Rua Beira Rio, 116 | (11) 3044-3241 | villamixsp.com.br

ARTE
MUSEU DA CASA BRASILEIRA
Com exposições temporárias, debates e palestras, é possível conhecer
um pouquinho da história brasileira pelo viés da arquitetura e do design.
Uma de suas mostras de longa duração é a “Remanescentes da Mata
Atlântica & Acervo MCB”, com painéis fotográficos e textuais que
correlacionam as várias tipologias de madeiras do acervo do museu
às diversas espécies nativas existentes na Mata Atlântica, além de
apresentar móveis e objetos representativos da casa brasileira desde
o século 17 até os dias de hoje.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2705 | (11) 3032-3727 | mcb.org.br

COMPRAS

A Vila Olímpia é privilegiada
por abrigar dois dos melhores
centros de compras e lazer
da cidade, os shoppings
JK Iguatemi e Vila Olímpia.
As melhores lojas estão aqui.

SHOPPING JK IGUATEMI
O luxuoso shopping, inaugurado em 2012, abriga as principais grifes
internacionais de moda, como Lacoste, Chanel, Dolce & Gabbana, Sephora,
TopShop, Zara, MiuMiu, Yves Saint Laurent, Prada e muitas outras,
totalizando 211 lojas. Também conta com sete salas de cinema da rede
Cinépolis e restaurantes estrelados.
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 | (11) 3152-6800
jkiguatemi.com.br

SHOPPING VILA OLÍMPIA
É um centro de compras e lazer completo, com 191 lojas de grandes
marcas, como L’Occitane, Arezzo, Polishop, Aramis, Buckman, Iódice,
entre outras. O shopping ainda conta com 12 pistas de boliche, sete
salas de cinema da rede Kinoplex, teatro e uma grande praça de
alimentação, com destaque para o Andiamo Ristorante, Galeto’s, Folha
de Uva, Spaghetti Notte e Angosto Grill.
Rua Olimpíadas, 360 | (11) 3047-6002 | scvilaolimpia.com.br

BAYARD ESPORTES OUTLET
Artigos esportivos a preços reduzidos para todos
os gostos e estilos.
Rua do Rocio, 352 | (11) 3045-4045
bayardesportes.com.br

GASTRONOMIA
Um bairro sofisticado precisa
ter bons bares e restaurantes.
Um bairro descolado deve oferecer
food parks e espaços públicos
compartilhados. Só na Vila Olímpia,
você encontra o melhor desses dois
mundos. A região é uma das mais
bem-servidas da cidade em termos
de gastronomia.

RESTAURANTES
EMPÓRIO RAVIOLI
Restaurante de cozinha italiana e ambiente despojado.
Rua Fidêncio Ramos, 18 | (11) 3846-2943 | emporioravioli.com.br

TANTRA
Restaurante especializado em pratos típicos da Mongólia e da Tailândia,
onde você escolhe os seus ingredientes para serem preparados, na hora,
em uma chapa.
Rua Chilon, 364 | (11) 3846-7112 | tantrarestaurante.com.br

XOPOTÓ
Cantinho hospitaleiro com deliciosa comida mineira.
Rua Doutor Fadlo Haidar, 136 | (11) 3849-1267 | xopotorestaurante.com.

HI PIN SHAN
Um extenso cardápio de comida chinesa e frutos do mar.
Rua Doutor Ivo Define Frasca, 99 | (11) 3849-1191 | hipishan.com.br

JARDINEIRA GRILL

PRAÇA SÃO LOURENÇO
Um pequeno oásis de verde e calmaria no meio do bairro, ambiente
perfeito para comer, beber e conversar.
Rua Casa do Ator, 608 | (11) 3053-9300 | pracasaolourenco.com.br

Tradicional churrascaria paulistana que impressiona pela qualidade
das carnes e variedade de opções do buffet.
Av. dos Bandeirantes, 1001 | (11) 3048-0299 | m.jardineiragrill.com.br

FOGO DE CHÃO

POBRE JUAN

FRANGARIA

Ótima opção para quem aprecia boas carnes e a culinária argentina.
Rua Comendador Miguel Calfat, 525 | (11) 2397-0099 | pobrejuan.com.br

PORTUCALE
Bacalhau e outras iguarias portuguesas em um ambiente familiar.
Rua Nova Cidade, 418 | (11) 3848-0930

Uma das churrascarias mais famosas e estreladas do Brasil,
com unidades até nos Estados Unidos.
Av. dos Bandeirantes, 538 | (11) 5505-0791 | fogodechao.com.br

Ambiente espaçoso, pratos bem-servidos e um clima ideal
para ir com amigos e família.
Rua Gomes de Carvalho, 955 | (11) 3045-882 | frangaria.com.br

MEXICANÍSSIMO
Culinária mexicana de raiz, com boa música popular do país,
cervejas mexicanas, tequilas e drinks.
Rua Ribeirão Claro, 192 | (11) 3045-151 | mexicanissimo.com.br

RUELLA

BÁRBARO

Clima rústico e romântico, um charme de restaurante
com deliciosa comida contemporânea.
Rua João Cachoeira, 1507 | (11) 3842-7177 | ruella.com.br

Um pouco da Argentina na Vila Olímpia, com empanadas
e cortes especiais de carne.
Rua Doutor Sodré, 241 | (11) 3845-7743 | chebarbaro.com.br

LE PAIN QUOTIDIEN
Mais do que uma simples padaria, a unidade da Vila Olímpia dessa rede
internacional de padarias oferece o que há de mais delicioso e sofisticado
em pães feitos com farinha orgânica, frios e doces de dar água na boca.
E o melhor: fica bem pertinho do Espaço Vitacon.
Rua Olimpíadas, 360 (Shopping Vila Olímpia) - Piso 3 | (11) 3047-6541
lepainquotidien.com.br

UM PEDAÇO
DA ITÁLIA
NA VILA OLÍMPIA
EATALY
O nome Eataly nasceu da fusão de duas palavras: “eat”, de comer em inglês,
e “italy”, Itália em inglês. A ideia é muito simples: reunir todos os alimentos
italianos de qualidade sob o mesmo teto, um lugar em que você pode
comer, comprar e aprender. São 3 andares e 4.500 m² de área, com mais
de 7 mil produtos. São 7 restaurantes temáticos, gastrobar, locais de venda
de ingredientes, açougue, adega e rotisseria. O Eataly funciona todos os dias,
das 8h às 23h.
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1489 | (11) 3279-3300 | eataly.com.br

PADARIA VILLA IMPERIAL
A padaria conta com adega climatizada, sommelier e estacionamento
gratuito com manobrista. Não deixe de provar as deliciosas pizzas e
calzones, além do tradicional pão panesse (feito com fermento natural
ou lavain).
Av. Hélio Pellegrino, 527 | (11) 3045-8143 | padariavillaimperial.com.br

BOSTON BAKERY
Funciona 24 horas por dia, o que faz com que ela tenha diferentes
vocações ao longo de seu funcionamento, como padaria, restaurante, local
para happy hours e para matar a fome de madrugada depois da balada.
Rua Clodomiro Amazonas, 816 | (11) 3845-1638 | bostonbakery.com.br

CUPCAKE.ITO
Cupcakes, cheesecakes, bolos e brownies produzidos diariamente e com
ingredientes de alta qualidade.
Rua Julio Diniz, 39 | (11) 3044-3637 | cupcakeito.com.br

PANIFICADORA SANTA OLÍMPIA
BACIO DI LATTE
Sorveteria com opções supercremosas, como uma das cinco versões
de chocolate preparadas com cacau de diferentes lugares do mundo.
Shopping JK Iguatemi - Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041
(11) 3152-6336 | baciodilatte.com.br

Além do tradicional pão quentinho, delicie-se com a grande quantidade
de tortas, bolos, doces e salgadinhos para encomenda. Serve
almoço diariamente.
Rua Casa do Ator, 682 | (11) 3849-0330

PADARIAS,
CAFÉS
E DOCERIAS

AMOR AOS PEDAÇOS
Tradicional franquia de docerias, a unidade do Shopping Vila Olímpia é um
prato cheio para quem quer se deliciar com uma sobremesa após o jantar
ou antes de entrar no cinema.
Rua Olimpíadas, 360 (Shopping Vila Olímpia, 4° piso) | (11) 3047-6120
amoraospedacos.com.br

KOPENHAGEN
Famosa rede de cafeteria e chocolateria. Não deixe de provar
um bem tirado café expresso ou cappuccino acompanhado
de um delicioso bombom ou cookie.
Rua Olimpíadas, 360 (Shopping Vila Olímpia, 4° piso) | (11) 3047-6555
kopenhagen.com.br

FRAN’S CAFÉ
Outra famosa rede de cafeterias, onde expressos, sucos e sanduíches
são servidos com a mesma qualidade e excelência.
Rua Bandeira Paulista, 1185 | (11) 3044-6019 | franscafe.com.br

STARBUCKS
A maior rede de cafeterias do mundo está também na Vila Olímpia,
com sua decoração clássica, bebidas e muffins saborosos.
Rua Gomes de Carvalho, 1740, loja 6 | (11) 3045-2821 | starbucks.com.br

BAR DO ARNESTO
O bar oferece happy hour com MPB, Bossa Nova e rodas de samba
às sextas-feiras. A casa possui mais de 500 tipos de cachaça.
Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 207 | (11) 3848-9432 | bardoarnesto.com.br

TATU BOLA
Com um ambiente despojado e garçons conhecidos pela simpatia,
o bar é ponto de encontro de happy hour no bairro.
Rua Gomes de Carvalho, 1715 | (11) 2892-8004 | tatubolabar.com.br

BARES
EXCELENTÍSSIMO BOTEQUIM
Com uma decoração que remete aos anos 1950, o bar é uma ótima
opção para se reunir e jogar conversa fora.
Rua Ramos Batista, 491 | (11) 3842-4221 | excelentissimo.com.br

PÉ NO PORÃO
Primeiro bar temático de rally no Brasil, com ambiente despojado
e embalado pelo rock’n’roll.
Rua Clodomiro Amazonas, 1041 | (11) 2338-8510

DUBLIN LIVE MUSIC
Um autêntico pub irlandês na noite paulistana, com destaque
para a carta de cervejas importadas. Ótima agenda de shows ao vivo.
Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 178 | dublin.com.br

TRIBECA PUB
Inspirado nos sports bars de Nova York, o local é ideal para assistir
a jogos de futebol, basquete e outros esportes.
Rua Ramos Batista, 378 | (11) 3842-5553

ALL OF JAZZ
Clube de jazz intimista e de iluminação rarefeita, com shows ao vivo,
pôsteres de Miles Davis e Billie Holiday e uma deliciosa margarita.
Rua João Cachoeira, 1366 | (11) 3849-1345 | allofjazz.com.br

SEO GOMES
Bar/choperia com ambiente descontraído e bem decorado. A casa oferece
um cardápio extenso com petiscos, espetos e comidas de boteco.
Rua Gomes de Carvalho, 1214 | (11) 3848-0873 | seogomes.com.br

ESPÍRITO SANTO
Um bar que homenageia os botecos portugueses, com amplo e arejado
salão, mesas na varanda e um variado cardápio, que vai de bolinhos
de bacalhau a petiscos de dar água na boca.
Av. Horácio Lafer, 634 | (11) 3078-7748 | barespiritosanto.com.br

JOHNNIE WASH
Um bar com lava-rápido para os amantes de Harley Davidson
e motos invocadas. Tem ainda mesa de bilhar e varanda
com vista gostosinha para a rua.
Rua Gomes de Carvalho, 815 | (11) 3046-3232 | johnniewash.com.br

BEM-ESTAR
A Vila Olímpia possui uma ampla
variedade de locais para você cuidar
do corpo e da beleza. Basta uma
rápida caminhada pelo bairro para
encontrar academias de ginástica
e artes marciais, estúdios de dança
e pilates, salões de beleza e clínicas
de estética. Opções para todos
os gostos e bolsos.

FITNESS

REEBOK SPORTS CLUB
A academia, que ocupa uma área de 5.800 m², é completa e possui
equipamentos ultramodernos. Localizada em meio a diversos edifícios
corporativos, é uma excelente opção para quem não quer perder tempo
e malhar perto do trabalho.
Rua das Olimpíadas, 205 | (11) 3847-7878 | new.reebokclub.com.br

SMART FIT
Assim como as outras academias de ginástica da rede, aposta
em equipamentos de qualidade e mensalidades mais acessíveis.
O principal diferencial é a possibilidade de utilizar outras unidades
da rede quando necessário.
Rua Clodomiro Amazonas, 279 | smartfit.com.br

SALÕES
DE BELEZA
JAQUES JANINE
A unidade da Vila Olímpia dessa grande e famosa rede de salões de beleza
conta com diversos tratamentos disponíveis para cabelos e rosto, além
de maquiagem, dia da noiva e outros serviços.
Av. Dr. Cardoso de Melo, 1331 | (11) 3845-0530 | jacquesjanine.com.br

STUDIO W
Localizado no Shopping JK Iguatemi em São Paulo, o salão
de 550 m² reúne um mix de tecnologia, modernidade e luxo
para seus exigentes clientes.
Shopping JK Iguatemi - Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041
(11) 3074-1550 | studiow.com.br

MOBILIDADE
Deixe o carro em casa e curta o bairro
de bicicleta. Além da farta oferta
de transporte público, a Vila Olímpia
é cortada por algumas das principais
ciclovias e ciclofaixas da cidade.

LOCALIZAÇÃO

ESTAÇÃO VILA OLÍMPIA DE TREM
A estação Vila Olímpia de trem da CPTM (Companhia Paulista
de Transportes Metropolitanos) é um dos mais fáceis e melhores
acessos ao bairro. Os trens são novos e possuem ar-condicionado.
Av. das Nações Unidas – Linha 9/Esmeralda – Vila Olímpia

BICICLETÁRIO DA VILA OLÍMPIA
Localizado na estação Vila Olímpia da CPTM, o local possui guarita e
vigilância. São 94 m² de área coberta e iluminada, com espaço para
abrigar até 94 bicicletas. O horário de funcionamento é o mesmo da
estação: das 4h à meia-noite. Mas quem quiser pode deixar a bicicleta
pernoitar no local para ser retirada no dia seguinte, desde que não
ultrapasse o período de 24 horas de permanência. O serviço é gratuito.
Estação Vila Olímpia da CPTM

CICLOVIA DO RIO PINHEIROS
Local para pedalar em segurança pela Vila Olímpia. Para chegar
à ciclovia, que margeia o Rio Pinheiros, vá até a estação Vila Olímpia
da CPTM (Linha 9/Esmeralda), que fica na Av. das Nações Unidas.
O acesso à passarela, que vai até a ciclovia, fica na calçada da pista
local da marginal, um pouco antes da estação. É possível cruzar
por dentro da área das bilheterias, mas desmonte da bicicleta e siga
empurrando. A ciclovia funciona todos os dias, das 5h30 às 18h30.

CICLOFAIXA DE LAZER
Funciona todos os domingos e feriados nacionais, das 7h às 16h.
Na Vila Olímpia, seu percurso se inicia no parque do Povo (Av. Henrique
Chamma, 420) e se estende por grandes vias, como a Av. Chedid Jafet,
Rua Funchal, Rua Olimpíadas, Rua Fiandeiras e Av. Hélio Pellegrino,
conforme mapa a seguir:
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ENSINO

Um bairro sofisticado e com moradores
exigentes precisa oferecer escolas
de qualidade. São inúmeras opções,
do ensino fundamental à pós-graduação.

COLÉGIO DOMUS SAPIENTIAE
Há mais de três décadas, possui um atendimento especializado para
crianças do berçário ao ensino médio. Adota o Sistema Anglo de Ensino.
Além de meio período, oferece período integral com imersão em inglês,
preparando as crianças desde cedo para o mercado de trabalho.
Rua Bandeira Paulista, 1108 | (11) 3040-1777 | colegiodomus.com.br

ESPM
O Campus Vila Olímpia da conceituada Escola Superior de Propaganda
e Marketing oferece cursos de atualização, mestrado e MBA.
Rua Gomes de Carvalho, 1195 | (11) 5081-8200 | espm.br

ESCOLA VIVA
Com 40 anos de experiência na formação de alunos dos ensinos infantil,
fundamental e médio, a Escola Viva explora ao máximo o potencial
de aprendizagem e criatividade de crianças e adolescentes, ajudando-os
na construção de suas próprias trajetórias e no desenvolvimento
de suas habilidades
Rua Prof. Vahia de Abreu, 664 | (11) 3040-2250 | escolaviva.com.br

ANHEMBI MORUMBI

ESCOLA WALDORF SÃO PAULO

INSPER

Utiliza a pedagogia Waldorf, aprovada pela UNESCO,
que tem como base o conceito de que o desenvolvimento
de cada ser humano é diferente entre si.
Rua Baluarte, 111 | (11) 3044-2000 | waldorf.com.br

O Insper (Instituto de Ensino e Pesquisa) é uma das mais conceituadas
instituições de ensino superior brasileiras a atuar nas áreas de negócios,
economia, direito, engenharia mecânica, engenharia mecatrônica e
engenharia da computação.
Rua Quatá, 300 | (11) 4504-2400 | insper.edu.br

O Campus Vila Olímpia da Universidade Anhembi Morumbi oferece diversos
cursos de graduação e pós-graduação, presencial e a distância, com
mensalidades bem competitivas.
Rua Casa do Ator, 275 | (11) 4007-1192 | portal.anhembi.br

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

VITACON.COM.BR

97534-6551

VNSTAY.COM.BR

94218-2319

