Dicas Sobre Goiânia
Goiânia – Capital dos negócios e qualidade de vida!
Planejada na década de 30, Goiânia, apesar de jovem, é reconhecida mundialmente por
seu acervo arquitetônico Art Déco. Localizada no coração do Brasil, a capital de Goiás
mescla o clima cosmopolita dos negócios com o jeito de receber bem do goiano. Com
uma combinação única de ruas arborizadas, parques urbanos e um bom número de hotéis,
restaurantes e centros de convenções, é um dos destinos turísticos mais importantes do
Brasil, especialmente em congressos e eventos. A vida cultural, gastronômica e de lazer
na cidade são pontos altos para moradores e visitantes. Goiânia também é famosa pelos
bares nas calçadas. Nada expressa mais a goianidade do que escolher um bar favorito para
o happy hour com os amigos. A vida noturna está entre as melhores do Brasil. O final da
noite está garantido em excelentes clubes. O turismo de saúde também é destaque no
município, que conta com vários centros médicos e profissionais de referência. Outro
segmento é o de compras, que atrai visitantes e lojistas de todo o Brasil. Eles frequentam
desde centros comerciais e shoppings a feiras como as tradicionais Hippie, da Lua e do
Sol. Também passam pelo polo de moda atacadista e varejista localizado em torno da
Estação Rodoviária de Goiânia, que reúne mais de vinte mil lojistas.

 Portal do Turista: http://www.goiasturismo.go.gov.br/goiania/
 City Tour: http://www.citytourgoiania.com.br/
 Alimentação próxima ao hotel Mercure:
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Chão Nativo: Avenida Republica do Libano 1809 (200mts do hotel)
Casa restaurante e Café: Avenida Republica do Libano 1599
Bistro em casa restaurante e Cia: rua 4, 408 (400mts)
Restaurante Paladar Grill Supreme: Avenida Republica Do Libano, 1599
Ao Lado Do Hotel Mercure
Castro’s Park hotel restaurante e delicatesse do Castro’s: Avenida
República do Líbano, 1520 (100mts do mercure hotel)
Coralina (comida internacional): Av Republica do Libano 1613
Degust (comida a quilo): Avenida Republica do Libano 1758 Bsq Da
Saude
Panela Mágica: Rua 48, setor Oeste, 200mts do hotel
El Argentino: Rua 4, 394 (atrás do hotel papilon)
Empório Lia (Saladas): Rua 4, 485 (300mts do Mercure)
Richesse (Doceria e cafeteria): Avenida República do Líbano, 1678
Confeitaria Doce-doce: rua 4, 431.
Aerocaldo: Rua 2 , 134- 0.6 km de Mercure Goiânia Hotel
Ainda nos arredores do hotel temos pizzarias, Girafas, Detroit choperia,
subway, lanchonetes e várias opções para todos os gostos.

 Dicas de bares e festas em Goiânia:

A vida cultural, gastronômica e de lazer
na cidade são pontos altos para moradores e visitantes. Goiânia também é famosa pelos
bares nas calçadas. Nada expressa mais a goianidade do que escolher um bar favorito
para o happy hour com os amigos. A vida noturna está entre as melhores do Brasil. O
final da noite está garantido em excelentes clubes.

https://kekanto.com.br/go/goiania/baladas-e-boates/637
 Hostel’s 7:
https://hotels.cloudbeds.com/reservas/
 Mercado Central: Com 70 anos de história, o mais antigo mercado de Goiânia é
também o mais disputado. Além de comprar produtos típicos da região, como queijos,
cachaças, doces caseiros e pequi em conserva, muita gente experimenta o famoso
empadão goiano nas barracas Rainha da Empada e Empada do Alberto, que existem
desde a inauguração do Mercado.

 Mercado da 74: Construído em 1952, na Rua 74, Centro de Goiânia, o Mercado
foi entregue aos goianienses em 1953. Um dos pontos mais tradicionais da cidade,
conta, desde 2006, com vários eventos culturais, além dos famosos barzinhos, que
oferecem, além das bebidas – do chopp às cachaças artesanais - um cardápio
variado.

Programação do Mercado da 74
Terça-feira: Banda Clube Retrô, o melhor do Pop Rock.
Quarta-feira: Noite do Samba.
Quinta-feira: Noite Pop Rock, sempre apresentando bandas novas a cada semana.
Sexta-feira: Noite do Forró e do Sertanejo.

 Feiras
de
artesanatos
e
roupas
em
geral:
http://www.curtamais.com.br/goiania/30-feiras-especiais-paravoce-aproveitar-o-comercio-popular-de-goiania

