Turistas em São Paulo buscam mais
gastronomia e compras
A três dias do 462º Aniversário da Cidade de São Paulo, que promete ser uma grande festa com três dias de
atrações gratuitas em todas as regiões da capital, o Observatório de Turismo e Eventos (núcleo de pesquisas e
inteligência de mercado da São Paulo Turismo – SPTuris, empresa municipal de turismo e eventos) divulga
avaliação positiva realizada pelos turistas que estiveram na cidade entre os meses de junho e novembro de
2015.
Foram mais de quatro mil visitantes entrevistados e o resultado apurado é um grande presente para os 462 anos
da metrópole. Na pesquisa, quase 60% dos visitantes destacaram a hospitalidade da população como ótima ou
boa e a cidade recebeu uma avaliação geral positiva de 67% dos visitantes.
A média de pernoites foi calculada em 2,6 dias e durante esse período as atividades mais realizadas foram
gastronomia (53,10%) e compras (36,10%), que inclusive, receberam avaliação positiva: 86% afirmaram que as
atividades gastronômicas são ótimas ou boas e 86,76% classificaram as compras nestas mesmas categorias.
Durante a realização da pesquisa, algumas palavras foram bastante citadas pelos visitantes para definir a cidade,
entre elas: variedade/diversidade, gastronomia, compras, negócios, cultura, lazer, oportunidades, restaurantes,
atrativos turísticos, comércio, shoppings e vida noturna.
Entre os atrativos mais visitados pelos entrevistados estão: Avenida Paulista, Parque do Ibirapuera, Rua Vinte e
Cinco de Março, Masp, Mercado Municipal e Vila Madalena. Também foram bastante mencionados a Catedral da
Sé, Bairro da Liberdade, Pinacoteca do Estado, Anhembi, Theatro Municipal, entre outros. Os atrativos culturais
e de entretenimento da cidade foram avaliados como bons ou ótimos por 70% dos entrevistados.
Para comemorar junto com São Paulo nos dias 23, 24 e 25 de janeiro haverá ampla programação com vários
shows, atividades recreativas e turísticas.
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