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Museu da Água “Francisco Salgot Castillon”
Instalado em 1887, no local que abrigou a primeira 

Estação de Captação e Bombeamento de água da 

cidade. O museu ocupa uma área de 12 mil m² às 

margens do Rio Piracicaba, ao lado do Salto. Preserva 

ainda, detalhes arquitetônicos, estrutura para 

visitação com foco na educação ambiental. As visitas 

podem ser desenvolvidas em grupo com guia local 

por meio de agendamento antecipado ou mesmo 

autoguiada.

Av. Beira Rio, 448
(19) 3432-8063

Funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 17h, 

e aos sábados, domingos e feriados* das 9h às 17h45.

*Entrada franca

Museu Histórico e Pedagógico “Prudente de Moraes”
O museu está instalado na casa centenária onde 

viveu e morreu o primeiro Presidente Civil da 

República, Prudente de Moraes, no período entre 

1870 e 1902. O prédio tem estilo imperial brasileiro, 

mas também apresenta características neogóticas. 

Conta com salas temáticas que ilustram a vida de 

personalidades famosas que viveram na cidade, além 

dos relatos do ex-presidente.

Rua Santo Antônio, 641 - Centro
(19) 3422-3069

Funcionamento: de terça-feira a domingo, das 9h às 17h.

*Entrada franca

Mercado Municipal
Fundado em julho de 1888, conta com 68 (sessenta 

e oito) permissionários que dividem os 152 (cento 

e cinquenta e dois) boxes existentes, os quais se 

destinam a venda ao varejo de frutas, cereais, 

legumes, hortaliças e demais produtos alimentícios de 

primeira necessidade. Atende a pessoas de todas as 

camadas sociais é ponto de referência na cidade, pela 

qualidade dos produtos ali comercializados, por sua 

localização previligiada e, também pela tradição de 

mais de um século de abastecimento alimentar. 

(Fonte: SEMA)

Rua Dom Pedro I, 693
(19) 3433-5215

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 6h às 17h30, 

sábados, das 06h às 13h e domingos e feriados das 6h às 12h.

Observatório Astronômico Municipal
É aberto para visitação pública aos sábados (não 

chuvosos), das 19h às 22h. Não é necessário 

agendamento prévio. Visitas de escolas devem ser 

agendadas. (Fonte: Secretaria Municipal de Educação)

Rodovia Fausto Santomauro, km 3
(19) 3413-0990

Funcionamento: sábado das 17h30 às 22h.

*Entrada franca

ATRATIVOS TURÍSTICOS

* Nos feriados, consulte o 
funcionamento pelos telefones 

de contato dos locais.
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Corrêa Barbosa, o Povoador – ganhou a tradição 

do nome pela sua antiguidade. Tombada como 

Patrimônio Histórico do Estado e do município, 

abriga um centro cultural da SEMAC onde são 

realizadas exposições, mostras e oficinas de arte. 

(Fonte: DPH)

 

Casarão do Turismo  “Paulo Fioravante Sampaio”
Endereço: Rua do Porto, 1433
Horário de funcionamento: de quarta a sexta-feira, das 13h às 

17h30; aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h

Informações: (19) 3403-1270 / 3422-5115

O que o visitante pode conhecer? 

Construção do século XIX, remanescente de uma 

antiga olaria e que está situado no Calçadão da Rua 

do Porto, num espaço à margem esquerda do rio. 

O casarão é um ponto de receptivo da cidade de 

Piracicaba, com o objetivo de atender o visitante e 

o frequentador da Rua do Porto com informações 

turísticas.

 

artístico e recreativo a partir de 1990. Atualmente 

sedia a Secretaria Municipal da Ação Cultural, o 

Salão Internacional de Humor, o espetáculo da 

‘Paixão de Cristo’ e a Festa das Nações. Sua área 

verde é de 80 mil m² e sua área construída é de 12 

mil metros. (Fonte: DPH)

 

Museu da Água “Francisco Salgot Castillon”
Endereço: Av. Beira Rio, 448
Horário de funcionamento: de terça a sexta-feira, das 9h às 

17h; aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h45

*Entrada franca.  Informações: (19) 3432-8063

O que o visitante pode conhecer?
Instalado em 1887, no local que abrigou a primeira 

Estação de Captação e Bombeamento de água 

da cidade. Inaugurado em dezembro de 2000, o 

museu ocupa uma área de 12 mil m² às margens 

do Rio Piracicaba, ao lado do Salto. Preserva ainda, 

detalhes arquitetônicos, estrutura para visitação 

com foco na educação ambiental. As visitas podem 

ser desenvolvidas em grupo com guia local por 

meio de agendamento antecipado ou mesmo 

autoguiada.

 

Casa do Povoador
Endereço: Av. Beira Rio, 800
Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 8h às 17h; 

e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 18h

Informações: (19) 3434-8605

O que o visitante pode conhecer? 
Apesar de não ter sido moradia do capitão Antônio 
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BAIRRO SANTANA

Cooperativa de Vinhos e Parreiras
Endereço: Rua São Benjamim, 20 – Santana. Acesso 
pela Rodovia Hermínio Petrin, Km182
Informações: (19) 3425-0302 – Centro de Recepção 

Circolo Trentino

O que visitar? 
Localizada no perímetro da comunidade, a 

cooperativa, a minifábrica de vinhos e as parreiras 

de uva são atrativos turísticos que integram o 

Roteiro Rural das Tradições e Costumes.

 

BAIRRO SANTA OLÍMPIA

Igreja de N. S. da Imaculada Conceição 
Endereço: Praça Padre Jacob Stenico – Bairro
Santa Olímpia – Acesso pela Rodovia Hermínio 
Petrin, Km 182 
Informações: (19) 99185-8268 / 3422-0658

O que visitar? 
No centro do bairro Santa Olímpia, está localizada 

a Igreja Imaculada Conceição na qual faz parte de 

um cenário encantador nos moldes europeus, com 

a praça em estilo tirolês com muitas floreiras, via 

sacra, e o salão de festas repleto de pinturas típicas 

tirolesas.

 BAIRRO TANQUINHO

Fábrica de Pamonhas
Endereço: Centro Rural de Tanquinho, acesso pela 
Rodovia Fausto Santomauro, Km14,5
Informações: (19) 3431-1145 / 3433-1256 / 3482-2033

O que visitar? 

Desenvolvida pela comunidade do Centro Rural 

de Tanquinho, junto a pesquisa na Universidade 

de São Paulo USP/ Esalq, em Piracicaba. O projeto 

estrutural da fábrica foi desenvolvido pensando 

na visitação. Com suas paredes de vidro, o 

visitante pode acompanhar todo o processo de 

industrialização da pamonha.

Centro Rural de Tanquinho
Endereço: Centro Rural de Tanquinho, acesso pela 
Rodovia Fausto Santomauro, Km14,5
Informações: (19) 3431-1145 / 3433-1256 / 3482-2033

O que visitar? 
Ponto de referência do bairro para receber 

visitante.Possui uma ótima estrutura física 

que abriga uma festa típica de referência 

para comunidade: a Festa do Milho Verde de 

Tanquinho, realizada em março todos os anos.
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Comidas Típicas e Café Típico
Endereço: ao redor da Praça da Igreja de Santa Olímpia. 
Acesso pela Rodovia Hermínio Petrin, km 182 
Informações: (19) 99185-8268 / 3425-0633 /  

3425-0695 

O que visitar? 
Os estabelecimentos que servem alimentos e 

bebidas típicas estão

localizados em todo bairro com acesso facilitado. 

Dentre os alimentos encontrados estão: polenta 

com frango, queijos, salames, canederle, pizzas 

com massa Tirol, polenta brustolada, entre outros, 

e bebidas como: vinho de uva, vinho de laranja, 

vinho de jabuticaba, café com diferentes aromas e 

misturas quentes e frias.

Alambique – Produção de Cachaça
Endereço: a 2km da Praça de Santa Olímpia. Acesso 
pela Rodovia Hermínio Petrin, Km182.
Informações:  (19) 3425-0199 / 3425-0030

O que visitar? 
Localizado no bairro Santa Olímpia, na fazenda 

Negri, produz há dez anos cachaça orgânica e tem 

projeto para a produção da Grappa (pinga da uva), 

bebida muito apreciada e de tradição tirolesa.

Air Brasil Balonismo
Oferece passeios turísticos, voos de incentivo, além 

de serviços para empresas. Há três opções de voos: 

roteiro Piracicaba, roteiro São Pedro e roteiros 

exclusivos. O final do passeio é comemorado com 

espumante.

É necessário agendar pelos telefones (19) 3181-1352 / 

99706-6603 ou contato@balonismobrasil.com.br.

www.balonismobrasil.coom.br

Trilha no Vento Balonismo
O passeio começa cedo pela manhã e é excelente 

oportunidade para contemplar a vista da cidade. No 

final, há um brinde com champagne e é servido café 

da manhã aos visitantes.

É necessário agendar pelo telefone (19) 3301-1790 ou 

contato@trilhanovento.com

www.trilhanovento.com

PASSEIOS 
TURÍSTICOS
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