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SURPREENDA-SE

MAIS
INFORMAÇÕES
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
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Monumento do Milagre da Rosa, Lunardelli - Foto: Pref. de Lunardelli

VALE
DO IVAÍ

Vale do Ivaí faz parte das 15 Regiões Turísticas do Estado.

Saiba mais em viajeparana.com

MUNICÍPIOS QUE 
PERTENCEM À REGIÃO
APUCARANA
BOM SUCESSO
BORRAZÓPOLIS
CAMBIRA
FAXINAL
IVAIPORÃ
JARDIM ALEGRE
LUNARDELLI
MARILÂNDIA DO SUL
MAUÁ DA SERRA
ROSÁRIO DO IVAÍ
RIO BRANCO DO IVAÍ
SÃO JOÃO DO IVAÍ
SÃO PEDRO DO IVAÍ

DA FÉ À EMOÇÃO
Lugar de fé e trabalho, o Vale do Ivaí é um importante destino de turismo 
religioso, rural e de aventura. Com santuários, monumentos e templos, 
a região atrai fi éis para momentos de paz e refl exão. Também tem belas 
e vastas áreas verdes e uma cultura rica, que conserva memórias de um 
passado de prosperidade garantida pelo “ouro verde” - o café.

A mesma natureza que gera riqueza e inspira contemplação e tranquilidade 
também convida à aventura. Com muitas cachoeiras e formações rochosas, 
o Vale do Ivaí oferece momentos de adrenalina na terra, na água e no ar. 
Tem de tudo por aqui! Venha conhecer!

INFORMAÇÕES
ENTRE MATAS, MORROS E RIOSENTRE MATAS, MORROS E RIOS
adeturcentro@gmail.com
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Cachoeira da Fonte, Faxinal - Foto: Pref. de Faxinal

O QUE FAZER
TURISMO RELIGIOSO
Os municípios da região se destacam no turismo religioso. Dentre as principais 
atrações, estão: O caminho de Jesus das sanTas chagas - em Borrazópolis; o 
Santuário Santa Rita de Cássia, em Lunardelli; o Santuário de Santo Expedito, o 
Parque da Bíblia e o Parque da Redenção, em Apucarana; a Igreja Matriz Nossa 
Senhora das Dores (uma das mais antigas do norte do estado), em Marilândia 
do Sul; a Igreja Matriz São Francisco de Assis, Portal de São Francisco de Assis e 
o Santuário de Nossa Senhora Aparecida da Califórnia, em Califórnia; por fi m, a
Capela do Monge São João Maria, em Rio Branco do Ivaí.

Caminho Jesus das sanTas chagas
Foto: Departamento de Arte da TV Evangelizar
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TURISMO DE AVENTURA
Cânions, paredões, corredeiras e muitas cachoeiras fazem do Vale 
do Ivaí o cenário ideal para os aventureiros. Borrazópolis oferece 
vôos panorâmicos de paratrike sobre o rio Ivaí, passeios de caiaque 
de curta e longa duração e rotas Cicloturísticas, tudo isso com 
instrutores e apoio, além do Internacional de MTB Rio Ivaí.

Com 108 cachoeiras, Faxinal oferece banhos refrescantes na área 
rural e belos hotéis fazenda. Outro lugar radical é Grandes Rios, que 
tem a rampa de voo livre no Morro das Araras, localizada no bairro 
Carvoeiro. Você pode conferir as cachoeiras Água da Inocência 
e a Cachoeira da Fazenda Bananeira, em Jardim Alegre. Como 
também a Cachoeira Véu da Noiva, em Rio Branco do Ivaí; Cachoeira 
Portelinha, em Califórnia, e o Mirante da Estrada da Jacutinga. E 
ainda Cavernas Porto Espanhol - Balsa Rio Ivaí e o Passeio para 
Cachoeira Salto do Ariranha, em Ivaiporã.

Morro dos Porongos, Rosário do Ivaí
Foto: Pref. de Rosário do Ivaí

parque
aquático

museu

turismo 
rural/fazenda

caiaque produtor rural feira/festa
cerejeira

artesanato folclore/dança folclore/etnias chopp trator feira de móveis pássaros stoc car planetário

feira
agropecuária

natação feira da uva visitação
ao porto

igrejas boia cross

praia cachoeira bosque turismo
religioso

gastronomiatrilha

TURISMO RURAL

Os municípios do Vale do Ivaí têm um 
lugar especial no mapa do Turismo Rural 
paranaense. 
É o caso de Rosário do Ivaí, considerada a Capital 
da Uva Niágara. Famosa no estado, a Caminhada 
Internacional na Natureza marca os calendários

de Lunardelli e Borrazópolis. Outros atrativos 
interessantes são o belo e afamado Castelo Eldorado, 
em Marilândia do Sul.

Em Apucarana a Estrada Bela, passando por vários 
municípios, o Caminhos do Ivaí, proporciona a 
observação de pássaros, belas paisagens, produtos 
regionais da agricultura familiar e o vivenciar da vida 
em propriedades agrícolas. Belas fl ores você encontra 
na Associação de horticultores de Jardim Alegre, com 
exposição de orquídeas.

Resort Solar Águas do Ivaí, Borrazópolis - Foto: Leandro Prado 
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Apucarana - Foto: Jair Ferreira

COMO CHEGAR
As principais vias de acesso ao Vale do Ivaí são a Rodovia do Café 
(BR-376), a BR-272 e a BR-277. A região é servida por linhas de 
transporte intermunicipal e fi ca próxima a dois aeroportos, o de 
Londrina e o de Maringá.

ONDE FICAR
Não importa se você prefere a praticidade do ambiente urbano 
ou a tranquilidade da área rural, os municípios da região oferecem 
opções de hospedagem para todos os gostos e bolsos. Venha curtir 
o diferencial de um Resort de Experiências em Borrazópolis.

GASTRONOMIA
Ainda na gastronomia rural encontram-se pratos com infl uência da 
cultura Ucraniana, como o Pierogi servido no Salto Fogueira. Em 
Borrazópolis há opção de alta gastronomia japonesa e italiana. Em 
Rosário do Ivaí, as famosas coxinhas de mandioca e os sucos de uva. 
A Serra de Apucarana possui um dos melhores climas do Paraná, 
lá é irresistível visitar a vinícola e provar o vinho, a uva e o queijo, 
inseridos na Rota do Queijo do Paraná. E em Jandaia do Sul temos 
cachaças premiadas entre as melhores do mundo.

Faxinal - Fotos: Regeane Miranda

Vinícula - Foto: Casa Carnasciali


