
 
 

TERRAÇO ITÁLIA, CHARME NO TOPO DA CIDADE 

 

 

Do alto de seus 160 metros de altura e com mais de 50 anos de História e tradição, o Terraço Itália é um 

marco na da cidade de São Paulo. Servindo com requinte e sofisticação sob os cuidados de uma equipe 

altamente qualificada e cozinha sob o comando do chef toscano, Pasquale Mancini. 

 

Dotado de ambientes elegantemente decorados e atmosfera cosmopolita, o Terraço Itália é um 

verdadeiro complexo de lazer e eventos com o melhor da gastronomia italiana. Ponto turístico há mais de 

5 décadas o Terraço recebe eventos de formatos e tamanhos variados. Entre os mais procurados estão as 

bodas por conta do cenário deslumbrante e do clima romântico da casa, essenciais para tornar o grande 

dia inesquecível.  Já para a realização de eventos corporativos é possível organizar e personalizar o evento 

de acordo com o briefing. Empresas buscam o local para premiações, lançamentos, convenções e festas 

de confraternização. Composto por quatro ambientes distintos e versáteis, o complexo atende com 

excelência as demandas dos negócios e impacta de forma positiva os convidados.  

 

Seja na Sala Nobre, harmoniosamente decorada e aberta sempre para jantares e almoços, ou na Sala São 

Paulo, com sua área externa privativa, ou então na charmosa Sala Panorama onde é possível flutuar sobre 

a cidade, ou ainda no clássico Piano Bar, o Terraço têm toda a infraestrutura necessária para receber 

celebrações com capacidade de até 150 pessoas por ambiente.  

 

Com adega composta por mais de 200 rótulos selecionados dentre bons produtores do velho e novo 

mundo, suas salas, restaurante e bar, são cenário perfeito para o entretenimento e o desfrute de bons 

momentos na cidade de São Paulo. 

 
 
[+] Terraço Itália 
Endereço: Avenida Ipiranga, n°344 - 41° e 42º - Centro  
Telefone: 2189-2929  
Lugares/Capacidade: 120 pessoas (em cada um dos ambientes) 
Horário de funcionamento: 
Bar - De segunda-feira a sexta-feira, a partir das 15h. Sábado e domingo, a partir das 12h 



 
Sala Nobre – Almoço, de segunda-feira a sábado, das 12h às 15h. Jantar, de segunda-feira a quinta-feira, 
das 19h às 00h, de sexta-feira e sábado, das 19h às 01h, domingos e feriados, das 19h às 23h. 
 
 
Sala São Paulo – Almoço de domingo, das 12h às 16hs. Jantar, de segunda-feira a quinta-feira, das 19h às 
00h, de sexta-feira e sábado, das 19h às 01h, domingos e feriados, das 19h às 23h. 
Sala Panorama – Jantar de quinta-feira, das 19h30 às 00h, sexta-feira e sábado, das 19h30 às 01h 
Cartões de Créditos: Todos 
Cartões de Débito: Todos  
Vale Refeição: Não aceitamos 
Acesso para deficiente; wi-fi; ar-condicionado; estacionamento com manobrista 
Recomenda-se fazer reserva. F: 2189-2929 ou reservas@terracoitalia.com.br  
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