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

DIVERSÃO E NEGÓCIOS
O AGUARDAM NO
NORTE DO PARANÁ

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

Seja para apreciar belas paisagens ou frequentar eventos de negócios, nos
municípios da região turística Norte do Paraná você terá ótimas oportunidades
de estreitar os laços comerciais e desfrutar de locais magníficos para descanso.
Não perca tempo e inclua nas próximas viagens as cidades dessa região que
abriga a maior parte da Rota do Café. De cachoeiras a templos religiosos, tudo
isso regado à boa comida, as atividades agradarão a toda família.

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

NORTE
DO
PARANÁ

CORREDORES
DAS ÁGUAS

CORREDORES DAS ÁGUAS
turismoregional.com.br

NORTE
PIONEIRO

ENTRE MATAS, MORROS E RIOS
adeturcentro@gmail.com
CATARATAS DO IGUAÇU E CAMINHOS AO
LAGO DE ITAIPU
adeturcataratasecaminhos.org.br
instagram.com/adeturcataratasecaminhos

Salto das Orquídeas, Sapopema - Foto: Pref. de Sapopema

MAIS

BEM-VINDO AO

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-oCentro-Sul-do-Parana
VALES DO IGUAÇU
instagram.com/igr.turismo
SUL DO PARANÁ
instagram.com/suldopr
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CONHEÇA,
SINTA,
SURPREENDA-SE
Norte do Paraná faz parte das 15 Regiões Turísticas do Estado.

Saiba mais em viajeparana.com

MUNICÍPIOS QUE
PERTENCEM À REGIÃO
ALVORADA DO SUL
ARAPONGAS
ASSAÍ
CAFEARA
CAMBÉ
CENTENÁRIO DO SUL
FIGUEIRA
FLORESTÓPOLIS
IBIPORÃ
JAGUAPITÃ
JATAIZINHO
LONDRINA
LUPIONÓPOLIS
MIRASELVA
NOVA SANTA BÁRBARA

PITANGUEIRAS
PORECATU
PRADO FERREIRA
PRIMEIRO DE MAIO
RANCHO ALEGRE
ROLÂNDIA
SANTA CECÍLIA DO PAVÃO
SÃO JERÔNIMO DA SERRA
SAPOPEMA
SERTANEJA
SERTANÓPOLIS
TAMARANA

NORTE DO
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Cachoeiras e Áreas
Verdes folclore/dança folclore/etnias
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chopp
trator
Mesclada com pistas de caminhada e locais destinados à prática esportiva,
a riqueza da fauna e flora regionais pode ser apreciada nos espaços
turismo
caiaque
produtor rural
feira/festa
naturais
abertos para
em vários municípios,
como em Alvorada
trilharural/fazenda
cachoeira
bosquevisitação
turismo
gastronomia
cerejeira
religioso
do Sul, Primeiro de Maio, Rancho Alegre, Rolândia, Figueira e Jaguapitã.
Já os rios que cortam a região deságuam em belas quedas d’água, como
as que podem ser encontradas nos municípios de São Jerônimo da Serra
e Tamarana. Em Sapopema, o Pico Agudo, também conhecido como
Monte Ybiangi, é espetacular e a sua majestosa proeminência o torna
passeio
pois se debruça
sobreboia
o vale
natação
feira da inesquecível,
uva
visitação
igrejas
cross do Rio Tibagi, formando
ao porto
um desfiladeiro entre si e a Serra Grande que é tido como o cânion mais
profundo existente em terras paranaenses.

TURISMO RELIGIOSO
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de reflexão.
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Vale destacar

folclore/dança
folclore/etnias
também
o templo budista
Shoshinji,
em Assaí; os dois Circuitos das Capelas (católicas
e evangélicas), nas áreas rurais de Ibiporã; a Igreja
Matriz de Santa Luzia, em Cafeara; e a Paróquia São
José Bento Cotolengo, em Miraselva, que tem uma
linda praça com flores a sua volta. Na entrada da
cidade ainda há o monumento do Cristo Acolhedor.

chopp

Depois de tanta aventura, nada melhor do que um belo descanso.
Nesse sentido, a região conta com opções diversificadas que vão desde
pousadas simples até hotéis de luxo, passando também por áreas de
camping e hospedagens em meio à natureza. Não importa o município,
sempre haverá uma opção confortável e acalentadora para uma noite de
feirasono
de móveis
pássaros
stoc car
planetário
tranquila.

trator

GASTRONOMIA
A fome bateu? Então aproveite para degustar as delícias gastronômicas
que a região oferece. A culinária dos municípios gira em torno de suas
respectivas colonizações, sendo comum encontrar receitas com origem
germânica e oriental. Vale destacar ainda os pratos à base de peixe,
embutidos, além dos sabores rurais como o frango caipira e o porco à
pururuca. Uma iguaria mais gostosa que a outra.

Não perca a oportunidade de sentir a paz de espírito
que emana desses templos e espaços religiosos.
folclore/etnias

chopp

TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS
A região conta com diversas estruturas para eventos, permitindo assim que
o turista possa desfrutar tranquilamente das festividades, como a Festa
do Padroeiro
Cristo
Rei, em Lupionópolis;
a AgroFest, em Santa Cecília do
pássaros
stoc car
planetário
Pavão; o Londrina Matsuri e a ExpoLondrina, em Londrina; a Erntedankfest
(Festa em Ação de Graças pela Colheita), em Rolândia; os festivais Bon
Odori e Tanabata, conhecido como o Festival das Estrelas, o
primeiro a ser realizado no Brasil, em Assaí. No município de Sertaneja, a
Estância Punta Del Este e o Residence Hard Rock Hotel oferecem espaços
para estreitar os laços comerciais ou para curtir momentos descontraídos
com a família e amigos.
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Culinária Alemã
Foto: Gean Soares / Pref. de Rolândia
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Via Rural da ExpoLondrina, Londrina - Foto: Gean Soares / Pref. de Rolândia

ONDE FICAR

O turista que aprecia a tranquilidade dos recantos
de fé poderá encontrar na região diversos templos
religiosos. Quem estiver por Londrina não pode
deixar de conhecer a Catedral, a Mesquita, o
planetário
Santuário de Schoenstatt e o Circuito Madre Leonia.

Pico Agudo, Sapopema - Foto: Augusto Gonçalves dos Santos Junior
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Ficou com vontade de conhecer as belezas da região? Saiba que o acesso
até as cidades é facilitado pelo aeroporto de Londrina, de onde se pode
seguir de transporte terrestre pelas rodovias BR-376, BR-369, PR–090,
PR-437 e PR-170. Seja por terra ou pelo ar, os encantos dos municípios
farão você se apaixonar.

Templo Budista, Igreja Shoshinji, Assaí - Foto: Pref. de Assaí
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encontro para quem deseja se refrescar.
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Já emao Londrina,
os turistas podem apreciar momentos de lazer, cultura e
diversão em meio à natureza no Parque Arthur Thomas, Mata dos Godoy,
Lago Igapó, Jardim Botânico e na Reserva Indígena Apucaraninha. Vale a
pena visitar esses locais e sentir o ar puro sendo renovado nos pulmões.
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COMO CHEGAR

ECOTURISMO
Além de servirem como áreas de descanso para os turistas, os espaços
públicos da região também estimulam encontros visando à consciência
ambiental.
Em Sertanópolis,
o Lago Tabocó está situado na área urbana,
bosque
turismo
gastronomia
sendo ponto de religioso
lazer para a população. Em Centenário do Sul, o
Parque Estadual Ibicatu pode ser visitado mediante agendamento. Em
Arapongas, a Colônia Esperança é um passeio obrigatório para conhecer
museu
feira das primeiras famílias
nataçãojaponesas católicas
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e se encantar com a tradição
que desbravaram aagropecuária
cidade. Nos períodos de calor em Porecatu, a
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Praça Pio XII, Ibiporã - Foto: Pref. de Ibiporã

turismo
rural/fazenda

praia

trilha

cachoeira

bosque

Festival Gastronômico
Foto: Gean Soares / Pref. de Rolândia

Casa dasturismo
Artes, Ibiporã -gastronomia
Foto: Acervo ADETUNORP
religioso

TURISMO CULTURAL
Os museus, teatros e festivais espalhados pela região, são ótimas
atrações para os turistas apreciadores da história e tradições locais.
Um exemplo dessa riqueza cultural é a Casa de Artes e Ofícios Paulo
feira
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igrejas
VI,agropecuária
fundada
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Fundação Cultural de Ibiporã e o Teatro Eulália Aragão. Ibiporã é
considerado um museu a céu aberto com esculturas produzidas em
metal pela artista. O município abriga ainda o Museu do Café e o
Museu Histórico e Artes de Ibiporã (MHAI).
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Terminal Turístico Paraná Tur, Primeiro de Maio - Foto: Pref. de Primeiro de Maio
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