Parque de Vila Velha estará aberto todos os dias nas férias
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O Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, estará com horário especial para as férias de julho. A
partir desta sexta-feira (5) até o dia 28 de julho, os turistas poderão visitar o parque todos os dias, das
8h30min às 15h30min, pagando valor único de R$ 28 por pessoa. Nas terças-feiras o local continuará
fechado para manutenção.
“Julho é um período que recebemos muitos visitantes e, por isso, fizemos um esforço com a nossa equipe e
parceiros para trabalhar de maneira que possamos atender toda a demanda, ampliando os dias de visitação”,
diz o gerente do parque, Juarez Baskoski.
A Unidade de Conservação é uma opção de lazer para o público que deseja contemplar a natureza e curtir
aventuras diferenciadas. O passeio inclui os Arenitos, no valor de R$ 10 reais, as Furnas e a Lagoa Dourada,
R$ 8 reais, e taxa do guia por R$ 10 reais, somando R$ 28 reais o passeio completo.
Furnas e Lagoa Dourada possuem lotação máxima para cada horário, sendo: 9h30, 11h, 13h30 e 15h30.
Os passeios são promovidos pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP) em conjunto com guias e condutores
de ecoturismo.
Grupos maiores que 15 pessoas deverão agendar o passeio com 10 dias de antecedência pelo e-mail:
pevilavelha@iap.pr.gov.br.
PASSEIOS ESPECIAIS – Neste mês de julho também tem a opção dos passeios especiais. Começam com a
Caminhada Noturna da Lua Nova nesta sexta (5) e se estendem durante todo o mês. Outras atrações são a
Caminhada Noturna da Lua Cheia, a Trilha da Fortaleza e Cicloturismo.
Esses passeios precisam ser previamente agendados e podem ser cancelados se o clima não estiver favorável
ou se não houver o número mínimo de inscritos (25 pessoas). Nesses casos, os participantes são
comunicados por telefone com até três horas de antecedência.
A idade mínima para as Caminhadas Noturnas é de 10 anos e 14 anos para a Trilha da Fortaleza e
Cicloturismo.
PARQUE – O Parque Estadual de Vila Velha foi criado em 1953 para preservar as formações de arenito e os
campos nativos do Paraná. Tombado como Patrimônio Histórico e Artístico Estadual, tem mais de três mil
hectares e diversas atrações, entre elas os Arenitos, Furnas e a Lagoa Dourada.
Entre a fauna presente no parque, já foram encontradas muitas espécies endêmicas e ameaçada de extinção,
como o lobo-guará, bugio-ruivo, tamanduá-bandeira, jaguatirica e aves como a águia-cinzenta, papagaio-depeito-roxo, galito, caminheiro-grande e noivinha-de-rabo-preto.

SERVIÇO: Parque Estadual de Vila Velha

Localização: BR-376 (km 515) - Ponta Grossa – Paraná.
Horário de atendimento: de quarta a segunda-feira, das 8h30 às 15h30.
Ingressos: R$ 10 para Arenitos, R$ 8 para Lagoa Dourada e Furnas, e R$ 10 para o guia.
Passeios especiais:
Agendamento Caminhadas Noturnas: A inscrição devem ser feita neste link
Agendamento Trilha da Fortaleza e Cicloturismo: devem ser agendamentos pelo telefone (42) 99955-3503
ou pelo e-mail agendamento.trilhas.pevv@gmail.com.
As vagas são limitadas.
CAMINHADA NOTURNA DA LUA NOVA
Data: 5 e 6 (sexta-feira e sábado)
Horário: 18h às 22h
Custo: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)
CAMINHADA NOTURNA DA LUA CHEIA
Datas: 19 e 20 (sexta-feira e sábado)
Horário: 18h às 22h
Custo: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)
TRILHA DA FORTALEZA
Data: 13 (sábado)
Horário: 8h30 às 15h
Custo: R$ 40
CICLOTURISMO
Data: 27 (sábado)
Horário: 9h às 13h
Custo: R$ 30
Meia-entrada para estudantes brasileiros mediante apresentação de carteirinha, funcionário público, doadores
de sangue e moradores de Ponta Grossa com apresentação de comprovante de residência. Menores de 6 anos
e acima de 60 não pagam.
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