
 
 

Principal cartão postal da cidade, os 7 km de praias são contornados pelo maior jardim de orla 

marítima, ladeado por uma ciclovia de quase 8 km de extensão. Suas praias são: José Menino, 

Pompeia, Gonzaga, Boqueirão, Embaré, Aparecida e Ponta da Praia. 

 

Aquário Municipal – Há centenas de espécies raras da fauna aquática de diversas partes do 

mundo. Endereço: Praça Luiz La Scala, s/nº. Informações: (13) 3236-9996 - aberto de segunda 

a sexta-feira, das 9h às 19h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 20h. Ingresso: R$ 5. 

 

Linha Turística de Bonde - Com saídas da Praça Mauá, cinco bondes e um reboque circulam 

pelas principais ruas e edifícios do Centro Histórico - são 40 pontos de interesse turístico e 

histórico, com acompanhamento de guias. O embarque é na Estação Buck Jones, na Praça 

Mauá. Informações: (13) 3201-8000 ou 0800-173887. De terça a domingo, das 11h às 17h. 

Tarifa: R$ 5 – crianças até 5 anos são isentas; de 6 a 12 anos pagam meia. Maiores de 60 anos 

também pagam meia. 

 

Memorial das Conquistas - Santos Futebol Clube – O acervo leva o 

visitante a uma viagem à história do Peixe. Além de 500 troféus 

conquistados, há fotos, flâmulas, documentos, uniformes, bolas e 

outros objetos. Endereço: Rua Princesa Isabel, 77. De terça a 

domingo, das 9h às 19h. Há visitas simples (R$ 6) e monitoradas (R$ 

10) - crianças até 6 anos e maiores de 60 não pagam. (foto ao lado) 

 

Museu de Pesca - Expõe diversos tipos de peixes, crustáceos, moluscos, aves e mamíferos 

marinhos, além de maquetes de embarcações. As principais atrações são o esqueleto de uma 

baleia com 23 metros de comprimento. Endereço: Av. Bartolomeu de Gusmão, 192. 

Informações: (13) 3261-5260. De quarta a domingo, das 10h às 18h (em janeiro, das 11h às 

19h). Ingresso: R$ 2; estudantes R$ 1; menores de 6 anos, maiores de 60 e professores da rede 

pública têm entrada gratuita. 

 

Museu do Mar - Possui o maior acervo de conchas do país, incluindo exemplares gigantes, com 

mais de um metro. Permite uma visão geral dos principais grupos marinhos do Brasil e de 

várias partes do mundo. Endereço: Rua República do Equador, 81. Informações: (13) 3261-

4808 - funciona diariamente, das 9h às 18h (temporada de verão até às 20h). 

 

Jardim Botânico Chico Mendes - Conta com acervo vivo de mais de 300 espécies vegetais 

catalogadas, divididas em 20 coleções botânicas, como espécies da Amazônia e da Mata 

Atlântica. Endereço: Rua João Fracarolli s/nº. Informações: (13) 3203-2905. Funciona todos os 

dias, das 8h às 18h. Entrada gratuita. 

 

Casa de Câmara e cadeia - Monumento arquitetônico com mais de 2 mil m², foi projetado em 

1836, mas só foi concluído depois de 30 anos. Abrigou a Câmara, a cadeia, o fórum, 

intendência, delegacias e foi palco da proclamação da primeira e única Constituição Municipal 

do país, em 1894. Endereço: Praça dos Andradas, s/nº. Informações: (13) 3219-7456. De 

segunda a sexta, das 9h às 22h; sábados e domingos, das 10h às 18h. Entrada gratuita. 

 

 

 



 
 

Catedral - Edificada em estilo neo gótico, é a sede da Paróquia de Nossa Senhora do Rosário 

Aparecida, a mais antiga de Santos. Endereço: Praça José Bonifácio, s/nº. Informações: (13) 

3224-1593. Aberta de segunda a sexta, das 7h às 19h; sábado e domingo, das 8h às 12h. 

 

Museu de Arte Sacra de Santos - Localizado no prédio do antigo Mosteiro de São Bento. 

Endereço: Rua Santa Joana D’Arc, 795. Informações: (13)  3219-1111. Visitas de terça a 

domingo, das 11h às 17h30, com monitores especializados. 

 

Santuário de Nossa Senhora do Monte Serrat - No topo do Monte Serrat, a 157 metros do 

nível do mar, o local permite uma visão de 360º de toda a cidade e também vistas parciais dos 

municípios de São Vicente, Cubatão, Guarujá e Praia Grande. Endereço: Pr. Correia de Mello, 

33. Informações: (13) 3221-5665. O bondinho funciona todos os dias, das 8h às 20h, com 

saídas a cada meia hora. 

 

Bolsa Oficial de Café - Criado em 1922 para abrigar a principal 

Bolsa de Café e Mercadorias do mundo, o prédio com cerca de 6 

mil m²  é considerado um dos mais belos do município. Endereço: 

Rua 15 de Novembro, 95. Informações: (13) 3219-5585. De terça a 

sábado, das 9h às 17h, e aos domingos das 10h às 17h. (foto ao 

lado) 

 

Deck do Pescador - Local preferido dos aficcionados da pesca e espaço privilegiado de 

observação do movimento de navios na entrada do Estuário de Santos. Endereço: Avenida 

Bartolomeu de Gusmão, em frente ao nº 192. Informações: (13) 3201-8000. 

 

Passeios de Escuna pela Baía de Santos – O passeio pelo mar revela um panorama diferente 

da cidade e leva a praias distantes, ilhas e ao Porto de Santos, com direito a parada para 

mergulho. Embarque: Ponte Edgard Perdigão, no bairro Ponta da Praia. 

 

Teatro Coliseu - Em forma de ferradura, a plateia permite a observação de todos os detalhes 

das cenas e o fosso da orquestra que comporta cem músicos. O edifício foi muito usado para 

atividades políticas e o teatro, restaurado, voltou a funcionar em 2006. Endereço: Rua Amador 

Bueno, 237. Informações: (13) 3221-8181. 

 

Estação do Valongo - Inaugurada  em 1867 pela São Paulo Railway e desativada em 1996 com 

a extinção do transporte de passageiros, a estação permaneceu fechada por vários anos. O 

prédio foi recuperado em 2003 pela Prefeitura e reinaugurado no ano seguinte, quando 

passou a abrigar a Secretaria de Turismo de Santos. Endereço: Largo Marquês de Monte Alegre 

s/nº. Informações: (13) 3201-8000. 

 

Prefeitura Municipal de Santos 
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Praça Mauá s/nº - Centro 

Informações: (13) 3201-5000 

Disk Tour: 0800-173887 


