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A terra dos cangurus é também a mais populosa da Austrália. O lugar abriga pessoas  
de todos os países e diversas culturas. Os surfistas amam as belas praias que Sydney 
possui. O astral das pessoas é muito bom e os modernos prédios dão um ar especial 
ao local. Os australianos são muito amigáveis e as ruas são limpas e organizadas. 
Hora de pegar seu passaporte e embarcar para a simpática cidade de Sydney!  
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Claro que além de ir para um destino lindo e ter lugares incríveis para visitar, 
qualquer turista quer se hospedar em um bom hotel. O Harbous Rocks Hotel tem 
uma ótima localização e funcionários muito agradáveis para deixar todos os clientes 
satisfeitos. Outra excelente opção de hospedagem é o Simpson of Potts Point. O 
agradável boutique hotel de luxo oferece quartos confortáveis e espaçosos. Tudo para 
sua estadia ser a melhor possível! Hotéis com cafés da manhã deliciosos ganham 
ainda mais os seus clientes. É o caso do The Lord Nelson Brewery Hotel que também 
está localizado bem pertinho do Ópera House e da famosa região de Circular Quay. Em 
questão de preço e qualidade nos serviços o The Bayswater Sydney agrada bastante. 
Para quem gosta de baladas, o hotel está localizado pertinho do bairro King Cross. 
O local é cheio delas! Outra estadia bem agradável para ficar quando viajar para 
Sydney é o Cambridge Hotel Sydney. O Cambridge tem ótimos benefícios para seus 
hóspedes: boa localização, quartos muito organizados, funcionários amigáveis e 
prestativos e tudo num preço justo. Não tem como não voltar! Este é o melhor hostel 
de Sydney. Aconchegante como nossa casa e com uma atmosfera bem amigável, o 
Blue Parrot é ótimo para se hospedar com um grupo de amigos prontos para curtir  
as maravilhas de Sydney. 

ONDE FICAR 

Acima: Hotel Cambridge (foto de divulgação) Canto Inferior Esquerdo: Hotel Harbour Rocks (foto de divulgação) 
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HOTÉIS 
 
The Bayswater Sydney
www.sydneylodges.com
+61 02 807 00 100

Blue Parrot
www.blueparrot.com.au
+61 02 935 64 888

Cambridge Hotel Sydney 
www.cambridgehotel.com.au 
+61 02 921 21 111 

Harbous Rocks Hotel 
www.harbourrocks.com.au
+61 02 822 09 999

The Lord Nelson  
Brewery Hotel 
www.lordnelsonbrewery.com 
+61 02 925 14 044

Simpson of Potts Point  
www.simpsonshotel.com
+61 02 935 62 199            

O American Express GlobalTravel Card é emitido pela American Express Travel Related Services Company, Inc. Constituída com responsabilidade limitada em Nova York, EUA. ® Marca comercial registrada da American Express Company. A 
American Express não é responsável por atualizações após a data de publicação deste material (01 de novembro de 2012). Informações contidas neste guia são fornecidas pelo Grupo Companhia, empresa de comunicação focada no segmento do turis- 
mo com mais de 10 anos de atuação e responsável pelo programa Companhia de Viagem apresentado por Marcio Moraes. Verifique diretamente com o prestador de serviço listado neste guia sua política de venda, trocas, reservas, contratações, 
devoluções e cancelamentos. A American Express não se responsabiliza pelos custos cobrados por prestadores de serviços terceiros listados neste material. Verifique diretamente com o estabelecimento se os cartões American Express são aceitos.



Na hora de experimentar a gastronomia de Sydney existem inúmeras opções. Como 
por exemplo, o The Commons, um restaurante e bar com pisos de madeira, móveis 
rústicos e modernos e um pátio nos fundos. Para comer deliciosos frutos do mar vá ao 
Café Sydney. Além do rico cardápio você tem como acompanhamento a maravilhosa 
vista da Ópera House, navios de cruzeiros ancorados no porto e a brisa refrescante 
do pacífico que bate nessa parte da baía. Se você gosta de cozinhar e quer mostrar um 
pouco dos seus dotes culinários para os amigos vá ao Phillip’s Foote. Lá eles fornecem 
as carnes e o tempo, mas é você que comanda a grelha. Para uma refeição mais 
refinada o The Fine Food Store serve um ótimo café da manhã, comida contemporânea 
e até orgânica. Tem pratos para todos os paladares. Os elogios são unânimes quando 
se trata do Gelato Messina. O lugar oferece mais de 30 tipos de sorvete! Não dá pra 
escolher um preferido. Os bolos também são maravilhosos. Mas o que mais enche 
os olhos é a beleza de cada doce. São muitos formatos e cores diferentes. 

ONDE COMER
RESTAURANTES 
 
Café Sydney
www.cafesydney.com 
+61 02 925 18 683   
 
The Commons
www.thecommons.com.au 
+61 02 935 81 487

The Fine Food Store 
www.finefoodstore.com
+61 02 925 21 196

Gelato Messina
www.gelatomessina.com
+61 02 835 41 223        
 
Phillip’s Foote
www.phillipsfoote.com.au
+61 02 924 11 485  

Acima: Sorvetes no Gelato Messina (foto de divulgação) | Canto Inferior Esquerdo: Café Sydney (foto de divulgação) 
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Bares com diferentes qualidades, pontos turísticos badalados e muito agito é o 
que você encontrará em diferentes horários por aqui. Em qualquer horário o Opera 
House é uma opção incrível de passeio. O cartão-postal de Sydney tem atrações 
como: teatro, ópera, restaurantes... Enfim, não é a toa que o lugar é o número 
1 da cidade. E que tal curtir a noite de Sydney em um barzinho descolado? O 
Rockpool Bar and Grill tem pratos sofisticados e um ótimo ambiente para atender 
seus clientes. Praia agitada e cheia de surfistas como a Bondi Beach (uma das mais 
famosas da cidade) sempre é sinônimo de diversão. As crianças amam o Sydney 
Aquarium. Os bichinhos encantam a todos os turistas com suas graçinhas. Até os 
temidos tubarões são admirados. Outro ponto indispensável para visitar em Sydney é a 
Harbour Bridge. Depois que você escalar a ponte vai ter uma recompensa impagável: 
a maravilhosa vista da cidade aos seus pés. 

ONDE CURTIR
ATRAÇÕES 
 
Bondi Beach 
www.bondibeach.com

Harbour Bridge  
www.bridgeclimb.com 
+61 02 827 47 777       

Opera House 
www.sydneyoperahouse.com
+61 02 925 07 111 

Rockpool Bar and Grill  
http://rockpoolbarandgrill.com 
/sydney/bar-and-grill/
+61 02 807 81 900 
 
Sydney Aquarium 
www.sydneyaquarium.com.au
+61 02 825 17 800 

Acima: Sydney Aquarium Reef Theatre | Canto Inferior Esquerdo: Opera House (Flavia Bravo) 
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Em Sydney existem muitos lugares para ir às compras e voltar cheio de mimos e 
presentes para todo mundo. No Queen Victoria Building existem várias lojas diferentes 
e a arquitetura do shopping também impressiona. Depois de visitá-lo, passe também 
no Sydney Central Plaza Shopping Center. O lugar é cheio de vitrines e produtos 
incríveis. Em um dia chuvoso nada melhor do que ir às compras! Agora se você não 
gosta de ficar horas andando para escolher o que levar, uma opção prática e rápida é 
o DFO. Lá existem muitos outlets reunidos em um só lugar. Que tal fazer compras em 
um edifício histórico que abriga muitas lojas maravilhosas? No The Strand Arcade é 
muito difícil entrar e não sair com pelo menos algumas sacolas. A arquitetura do  
edifício também prenderá sua atenção. Se você gosta de lugares com interessantes 
“bugigangas” e vários outros produtos vá ao Paddy’s Market. O lugar lembra as 
simpáticas “feirinhas” de praias.  

ONDE GASTAR
LOJAS 
 
DFO
www.dfo.com.au 
 
Paddy’s Market 
www.paddysmarkets.com.au

Queen Victoria Building  
www.qvb.com.au 

The Strand Arcade 
www.strandarcade.com.au 
+61 02 923 24 199 
 
Sydney Central Plaza  
Shopping Center 
www.westfield.com.au 
+61 02 822 42 000
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Acima: Queen Victoria Building (foto de divulgação) | Canto Inferior Esquerdo: Sydney Central Plaza Shopping Center (foto de divulgação) 
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Lugares ótimos para o momento relax da viagem não faltam. A Baía de Sydney que 
também é chamada de Port Jackson pode ser seu ponto de partida. A vista é deslum-
brante! Aproveite para fazer um passeio de barco com a família. O Chinese Garden Of 
Friendship é o ponto para “fugir” da correria da cidade. Caminhar pelos belos jardins 
renova as energias. No Royal Botanic Gardens, um bom programa é fazer um pique-
nique entre as flores e o visual colorido do jardim. E que tal ir a um lugar que lembre 
o Brasil? Na bela praia Manly, o sol, a areia fofa e as águas límpidas deixam sua tarde 
com clima brasileiro. Sentiu falta de uma galeria de arte? Então dê uma passada na 
Galeria de Arte de Nova Gales do Sul que tem uma variada coleção que vai da 
europeia até a aborígene.  

RECREAÇÃO

Chinese Garden  
Of Friendship  
www.darlingharbour.com 
+61 02 924 08 888  
 
Galeria de Arte de  
Nova Gales do Sul  
www.artgallery.nsw.gov.au 
+61 02 922 51 744  
 
Manly Beach  
Steyne St. 
 
Port Jackson  
Baía de Sydney 
 
Royal Botanic Gardens  
Mrs Macquaries Rd. 

ONDE RELAXAR

Acima: Darling Harbour - Galeria de Arte de Nova Gales do Sul (foto de divulgação)  
Canto Inferior Esquerdo: Darling Harbour - Chinese Garden of Friendship (foto de divulgação) 
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