Arenas de Shows
SHOW É AQUI NO ANHEMBI!
O Sambódromo do Anhembi é monumental, são mais de 100 mil m² de área para os mais diversos tipos de
eventos e é considerado um cartão postal da Cidade.
Dispõe de estrutura completa com 10 setores de arquibancadas, pista, camarotes, camarins, além de duas
arenas para shows e o moderno Espaço Anhembi.

O espaço, que foi inicialmente concebido para a abrigar o Carnaval de São Paulo – maior festa popular da cidade
-, é referência para grandes shows, eventos esportivos, feira de carros antigos e muito mais.
Um complexo de entretenimento repleto de opções para seu evento:

FAMOSAS ARENAS DE SHOWS
2 Arenas ao ar livre que já estão no coração do público. Palco de diversos astros do Rock, Sertanejo, MPB, Djs e
muito mais.
Querida pela amplo espaço e localização privilegiada!
Conheça as duas arenas: Arena Anhembi e Nova Arena

ESPAÇOS DIFERENCIADOS
O Sambódromo ainda reserva uma configuração especial para shows e festas, utilizando o moderno Espaço
Anhembi em conjunto com a Pista e arquibancada.
Configurações do seu jeito e adequado para seu público.
Conheça: Espaço Anhembi, Pista do Sambódromo e Arquibancadas

LUGARES INUSITADOS
No Anhembi você pode ir além e utilizar as partes externas ao Sambódromo ou até mesmo abaixo da
Arquibancada Monumental construindo um ambiente exclusivo.
Suas ideias viram sucesso das mais diversas formas

LOCAIS COBERTOS
Além do Sambódromo, o Pavilhão e os Halls climatizados do Palácio também são palco de diversos shows e
festivais.
Um Complexo de entretenimento que se adéqua ao seu evento.
Conheça também: Pavilhão de Exposições e o Hall do Palácio

CONFORTO PARA TODO PÚBLICO
Somente no Anhembi você terá o maior Hotel da América Latina integrado ao complexo e mais de 2.000
quartos num raio de 5 km do Anhembi, para acomodar confortavelmente todos seus público e staff.

UM LOCAL PERTO DE TUDO!

A localização privilegiada é um grande diferencial: o complexo está localizado a 5 minutos do metrô Tietê e
possui fácil acesso pelas principais vias e aeroportos da cidade.
Além de diversas opções de lazer e gastronomia em uma das melhores regiões de São Paulo, a Zona Norte.
Há ótimas escolhas como o Restaurante Camauê, O Bar Brahma, Restaurante Coco Bambu, Churrascaria
Anhembi e muito mais.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

