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"Se você não tem tempo para fazer pesquisas de pontos
turísticos, ou um planejamento detalhado para aproveitar ao
máximo seus dias nessa cidade tão linda, Vem comigo !!! Vou te
detalhar ao máximo toda minha experiência nessa viagem
familiar incrível."

Open Sea Viagens
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1ª parada - Jardim Botânico
(Atração Gratuita)
Um Belo jardim com fontes e um lindo lago
que abriga uma estufa de ferro e vidro
inspirada no palácio de cristal de Londres.
Uma vista mágica e única, passeamos
por lá por mais de 2 horas.
Finais de semana o jardim funciona de
09:00h as 18:00h, mas atenção, durante a
semana os horários são diferenciados.

2ª parada - Bosque do Papa
(Atração Gratuita)
Localizado na rua Wellington de Oliveira
Viana, 33 - Centro Cívico, o Bosque do
Papa funciona de 06:00h às 18:00h.
O bosque recebeu este nome após uma
visita do Papa João Paulo II, em 1980,
quando celebrou uma missa no local.
Cercado por uma vegetação de araucárias,
o bosque tem 7 casinhas tipicamente
polonesas, em uma delas, encontra-se um
pequeno museu que conta a história da
imigração polonesa no Brasil.
Lá é possível comprar as famosas
pêssankas pintadas a mão, (escultura
típica da Polônia em forma de ovo
tradicionais no período da Páscoa), Claro
que garantimos a nossa.
Ficamos aproximadamente
neste local.

40

minutos
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3ª parada - Parque Tingui
(Atração Gratuita)
Localizado na rua Rua Dr. Mbá de Ferrante,
s/n - Parque Tingui. O Parque Tingui é um
dos melhores pontos turísticos para quem
adora natureza e história.
No parque você encontra diversas quadras
esportivas, parquinhos para crianças,
quiosques para churrasco além do
Memorial ucraniano; lá encontramos uma
réplica de igreja ucraniana que preserva a
memória dos imigrantes além de
monumentos, artesanatos e produtos
típicos.
Um dos pontos de destaque é a estátua do
Cacique Tindiquera, líder da tribo na
época.
Ficamos no parque cerca de 45
minutos
4ª parada - Parque Barigui
(Atração Gratuita)
Ainda no mesmo dia seguimos para o
parque Barigui, Av. Cândido Hartmann,
S/N – Bigorrilho.
Este é o local preferido dos curitibanos
para apreciar a natureza, praticar esportes
ao ar livre e ter momentos de lazer. Aos
finais de semana, ele atrai turistas e
moradores que querem aproveitar as
diversas opções de entretenimento que o
parque disponibiliza.
No parque você vai encontrar
equipamentos de ginástica, sede
campestre, churrasqueiras, restaurante,
quadras poliesportivas e quiosques, além
disso, lá tem o Museu do Automóvel,
estação Maria Fumaça, parque de
exposições, parque de diversões, pista de
bicicross e a sede da Secretaria Municipal
do Meio Ambiente.
O Barigui ainda conta com uma área verde
de 400 mil metros quadrados e uma fauna
rica, com uma diversidade incrível de aves,
como papagaio do peito roxo pavós,
garças, tico-ticos, entre outras.
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1ª parada - Parque Passaúna
(Atração Gratuita)
Localizado na Rua Albino Evaldo Muller –
Augusta – o parque Passaúna é a opção
ideal para quem gosta esportes aquáticos,
ele possui uma área de 6,5 milhões de
metros quadrados onde mais da metade é
agraciado por um lago onde pode-se
praticar Stand-up paddle e andar de
caiaque, mas atenção, pois os horários de
funcionamento podem sofrer alterações,
lembre-se de consulta-los antes de ir.
Ficamos aproximadamente 1 hora neste
local

2ª parada - Bosque do Alemão
(Atração Gratuita)
Localizado na R. Nicolo Paganini - Vista
Alegre, o Bosque do Alemão funciona
diariamente da 08:00h as 18:00h.
Em meio a mata nativa, as crianças seguem
por uma trilha que conta a história de João
e Maria através de quadros de azulejos, e
no meio desta trilha encontramos a famosa
CASA DA BRUXA (Uma biblioteca infantil
que funciona diariamente de 09:00h as
17:00h porém as apresentações de contos
acontecem nos finais de semana as 11:00h,
14:00h e 16:00h gratuitamente).
Para os adultos, os principais atrativos são:
o Oratório Bach (uma sala para concertos
musicais), a Torre dos Filósofos com 15
metros de altura e a fachada da Casa Milla
(uma representação da arquitetura alemã).
Ficamos aproximadamente 2 horas neste
local.

3

º

D I A

1ª parada - Parque Tanguá
(Atração Gratuita)
Localizado na Rua Oswaldo Maciel, 97 –
Taboão, o Parque Tanguá funciona de
06:00h às 22:00h.
Construído em um complexo de pedreiras,
este parque possui um mirante com uma
das vistas mais bonitas da cidade. Lá você
encontrará um belo jardim francês e um
imenso espelho d´água. Você encontrará
também ciclovias e pistas de corridas além
de um túnel artificial que pode ser visitado
a barco ou a pé .
Ficamos aproximadamente
neste local

45

minutos

2ª parada - Opera do Arame
(Consultar gratuidade)
Localizado no Parque das Pedreiras, a
Opera de arame é um espaço cultural
criado por Paulo Leminski para contemplar
a arte e acultura, este é um programa
algumas vezes gratuito e outras vezes é
necessário um ingresso, mas o ideal é
confirmar espetáculo em cartaz é
realmente gratuito, é preciso atentar
também se o espaço está aberto para
visitação pois esse complexo cultural faz
parte de uma propriedade particular.
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1ª parada - Bairro Santa Felicidade
Tiramos o dia para conhecer o bairro Santa
Felicidade, um enclave italiano,
movimentado por muitos restaurantes de
massas clássica, pizzas, lojas de queijos e
vinhos, além de lojas de produto gourmet
que vende charcutaria e muitas dessas
lojas abertas para degustações.
Lá encontramos também o memorial da
imigração italiana, um espaço cultural
exuberante que realiza eventos da
comunidade local como por exemplo a
Festa da Uva.
Temos também a Paróquia São José e Santa
Felicidade que foi construída em 1800 e
nos presenteia com uma ornamentação
majestosa.
Almoçamos no famoso restaurante
Mandalosso, onde o buffet é liberado
com diversos tipos de massas, não
achamos tão maravilhoso assim, mas
fizemos questão de conhecer pelas alto
número avaliações positivas.
Encontramos uma loja de chocolate
Florybal e aproveitamos para comprar
bastante pois estes chocolates são
deliciosos e não achamos em qualquer
lugar!!!
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Serra do Mar no Trem Litorina de Luxo
Morretes x Antonina
O trem litorina tem uma parada
espetacular no mirante do santuário de
nossa senhora do Cadeado, esta parada vai
te proporcionar fotos incríveis.
Dentro do trem tão belo e luxuoso, são
servidos quitutes e espumantes
acompanhados constantemente de
paisagens cinematográficas. Em um
determinado momento da viagem, é
permitido que se vá a cabine do condutor
ver de pertinho a grande curva que o trem
faz a beira de um abismo altíssimo.
Após 4 horas de viagem, chegamos a
Morretes e nos sentimos muito bem
recepcionados por aquele clima quente de
cidadezinha completamente diferente de
Curitiba.
Você encontrará muito artesanato pelas
ruas dessa cidade tão charmosa.
Pegamos uma van para Antonina, cidade
esta rica de história e experimentamos o
"Barreado".
Ao fim do dia, voltamos de van para
Curitiba por uma das estradas mais
pitorescas do Brasil, a Estrada da Graciosa.

"Criar este roteiro foi um mergulho em uma das mais lindas
memórias que criei com minha família, espero que possa
proporcionar a você momentos tão lindos quanto aos que passei
nesta viagem"

Maria Brito
Open Sea Viagens

