
CONHEÇA,
SINTA,
SURPREENDA-SE

LITORAL DO PARANÁ
adeturlitoral.com.br
facebook.com/adeturlitoral
instagram.com/adeturlitoraldoparana
http://grandereservamataatlantica.com.br

ROTAS DO PINHÃO
facebook.com/RotasDoPinhao
instagram.com/rotasdopinhaoparana

CAMPOS GERAIS
facebook.com/adeturcamposgerais

NORTE PIONEIRO
turismonortepioneiro.com.br

NORTE DO PARANÁ
facebook.com/adetunorp
portalilhadosol.com.br
turismonorteparana.com.br

VALE DO IVAÍ
facebook.com/amuvitur

ECOAVENTURAS, HISTÓRIAS E SABORES
turismo.pr.gov.br

CORREDORES DAS ÁGUAS
turismoregional.com.br

ENTRE MATAS, MORROS E RIOS
adeturcentro@gmail.com

CATARATAS DO IGUAÇU E CAMINHOS AO
LAGO DE ITAIPU
adeturcataratasecaminhos.org.br
instagram.com/adeturcataratasecaminhos

RIQUEZAS DO OESTE
riquezasdooeste.com.br
instagram.com/adeturoeste

LAGOS E COLINAS
facebook.com/lagosecolinas
instagram.com/lagosecolinas

TERRA DOS PINHEIRAIS
terradospinheirais.tur.br
instagram.com/terradospinheirais
facebook.com/Terra-dos-Pinheirais-Viva-o-
Centro-Sul-do-Parana

VALES DO IGUAÇU
instagram.com/igr.turismo

SUL DO PARANÁ
instagram.com/suldopr

BEM-VINDO AO
Cultura Ucraniana, Igreja de São Josafat, Prudentópolis - Foto: Turismo Prudentópolis

TERRA DOS
PINHEIRAIS

Terra dos Pinheirais faz parte das 15 Regiões Turísticas do Estado.

Saiba mais em viajeparana.com

MUNICÍPIOS QUE 
PERTENCEM À REGIÃO

Sa
lto

 S
ão

 F
ra

nc
is

co
 -

 F
ot

o:
 A

ce
rv

o 
Pa

ra
ná

 T
ur

is
m

o

AS CORES E SABORES
DA CULTURA EUROPEIA NA 
TERRA DOS PINHEIRAIS
Que tal relaxar em um clima agradável, cercado de uma rica cultura e ao som
de rios caudalosos que deságuam em magnífi cas cachoeiras? Gostou da ideia? 
Então os municípios da Região Turística Terra dos Pinheirais não podem faltar 
no seu próximo roteiro de viagem. A história dos colonizadores europeus está 
intimamente ligada a esta região, especialmente na culinária trazida pelos 
pioneiros, na arquitetura, nos templos religiosos e museus.

Na Terra dos Pinheirais você vai encontrar a “Terra das Cachoeiras Gigantes”,
a “Capital da Oração” e a “Ucrânia Brasileira” em um mesmo município, que 
é Prudentópolis, e também a “Capital Paranaense da Cevada e do Malte”, 
Guarapuava. A região destaca-se pelos roteiros religiosos, de ecoturismo e 
turismo rural.

Venha conhecer a região e prepare-se para uma experiência memorável!

MAIS
INFORMAÇÕES
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ENTRE MATAS,
MORROS E RIOS

VALES DO IGUAÇU

LAGOS E COLINAS

RIQUEZAS
DO OESTE

CORREDORES
DAS ÁGUAS

VALE
DO IVAÍ

CATARATAS
DO IGUAÇU E

CAMINHOS AO
LAGO DE ITAIPU

NORTE
PIONEIRO

NORTE DO
PARANÁ

CAMPOS GERAIS

LITORAL
DO PARANÁ

ROTAS DO 
PINHÃO

ECOAVENTURAS,
HISTÓRIAS E

SABORES

SUL DO
PARANÁ

TERRA DOS 
PINHEIRAIS

GUARAPUAVA
GUAMIRANGA
IMBITUVA
INÁCIO MARTINS
IRATI
FERNANDES PINHEIRO
MALLET
PRUDENTÓPOLIS
REBOUÇAS
RIO AZUL
TEIXEIRA SOARES
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TURISMO CULTURAL
A colonização - ucraniana, polonesa, italiana e alemã - está presente 
na região e o turista pode apreciar toda esta herança cultural nas 
comemorações e construções das cidades. O Jardim Europeu, no Parque das 
Araucárias; o Museu Suábio de Entre Rios (Guarapuava); o Museu do Milênio 
e o Museu Servas da Misericórdia (cultura ucraniana), de Prudentópolis; e a 
Casa da Cultura, em Irati, são exemplos de  passeios que não podem faltar 
no itinerário da viagem.

TURISMO RELIGIOSO
Se o turista procura por locais de fé, a região conta com diversos espaços 
para refl exão espiritual. Nos municípios de Prudentópolis, Guarapuava, Irati, 
Mallet, Rio Azul e Teixeira Soares, por exemplo, é possível visitar templos, 
grutas e monumentos religiosos que atraem turistas de diversas partes 
do país. Vale a pena conhecer esses locais que emanam cultura, paz e 
tranquilidade.

O Morro da Santa, em Irati, é um dos cartões postais da cidade. A imagem
de Nossa Senhora das Graças mede 22 metros de altura, sendo uma das 
maiores do mundo. O local é bastante frequentado tanto pelos devotos, 
como pelas pessoas que apreciam a paisagem, pois do mirante no alto da 
colina avista-se toda a cidade. Vale visitar no pôr do sol, a experiência é 
belíssima.

TURISMO DE AVENTURA E RURAL
Para o turista que respira adrenalina, a região conta com diversas
localidades para a prática de esportes radicais, destacando o Salto São
Francisco, no tríplice limite entre os municípios de Prudentópolis, 
Guarapuava e Turvo, e o Monumento Salto São João, em Prudentópolis, 
entre outras dezenas de opções de magnífi cas cachoeiras.

Já quem procura por locais tranquilos em meio a natureza irá se encantar 
com o roteiro de turismo rural “Caminho de São Francisco da Esperança” 
em Guarapuava, e a hospitalidade e atividades nos hotéis-fazenda e 
pousadas de toda a região. Aproveite.

ECOTURISMO
Para os apreciadores da natureza a região conta com o Parque da Pedreira, em 
Rio Azul; a exuberante FLONA (Floresta Nacional), em Fernandes Pinheiro; as 
águas sulfurosas, em Mallet e os passeios rurais. em Irati. Ou seja, a diversão 
para toda a família está garantida.
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Imagem de Nossa Senhora das Graças, Irati
Foto: Pedro Henrique Wasilewski  / Acervo ADECSUL

TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS

Para o turista apreciador das feiras, a região conta
durante o ano com diversas festividades que
ressaltam as produções da agroindústria regional,
como a Festa do Feijão, em Prudentópolis, e a Festa
do Pêssego, em Irati. É uma ótima oportunidade
para conhecer as riquezas da região, ampliar a rede
de contatos e levar lembrancinhas na bagagem.
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Guarapuava, Lagoa e Centro da Cidade - Foto: Anderson Zacalusni 

Jardim Europeu, Parque das Araucárias, Guarapuava
Foto: Sec. de Comunicação Social / Pref. de Guarapuava

Igreja São Miguel Arcanjo, Mallet
Foto: Acervo ADECSUL

Casa da Cultura, Irati - Foto: Pedro Wasilewski

COMO CHEGAR
O acesso até as belezas regionais é facilitado, visto que diversos caminhos 
ligam os municípios da região aos demais cantos do país. Dentre eles pode-se 
destacar as rodovias BR-277, PR-153 e PR-364. Não importa a rota escolhida, o 
destino reserva emoções dignas de serem eternizadas nos cliques.

ONDE FICAR
Após aproveitar os passeios nada melhor do que uma boa noite de sono com 
aconchego e conforto, as opções de hospedagem na região são diversifi cadas. 
Para o turista que quer fi car próximo a área urbana hotéis e pousadas são 
uma ótima pedida. Se a opção é fi car na área rural há também boas surpresas 
de pousadas rurais.

O artesanato regional é variado e de
muita qualidade.

GASTRONOMIA
A fome bateu? Fique tranquilo, pois a região conta com diversos restaurantes 
e lanchonetes para todos os gostos e bolsos. Os pratos são diversifi cados e 
expressam a infl uência dos colonizadores europeus, destacando-se a culinária 
italiana, eslava, germânica, polonesa e ucraniana. Destaque para a Cracóvia, 
o varéneke, o pierogui, a polenta dos italianos, e o borrego no rolete – prato 
típico iratiense, entre outras opções deliciosas. Para os apreciadores de um 
bom churrasco também há muitas boas opções. Independente do seu paladar, 
terá ótimas opções.

Cracóvia, Prudentópolis
Foto: Fabio Dias / Acervo EPR

Pêssanka
Foto: Zig Koch

Varéneke, Prudentópolis
Foto: Fabio Dias / Acervo EPR

Monumento Natural Salto São João, Prudentópolis - Foto: Leonardo Frederico Sguarezi / Acervo EPR


