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ONDE MODA E NATUREZA
SE ENCONTRAM
Situada na região Noroeste do estado, Cianorte encanta o visitante. Dona de uma das maiores florestas
urbanas do país, com 523 hectares, oferece espaços para trilhas e caminhadas, além de cachoeiras e rios na
área rural.
Com pouco mais de 60 anos, a cidade, que possui cerca de 81 mil habitantes, também é destaque na
economia. Concentra um polo industrial forte e diversificado, com relevância nacional no segmento da
confecção, que lhe garante o título de Capital do Vestuário.
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O QUE FAZER

TURISMO RURAL
As charmosas propriedades rurais chamam a atenção dos turistas. São espaços que promovem o contato com
a natureza e onde é possível conhecer as produções de plantas – como cactos, orquídeas e flores -, desfrutar
de momentos de lazer ou esporte e ainda aproveitar uma deliciosa refeição do sítio.

TURISMO RELIGIOSO

As cinco paróquias locais - em especial o Santuário Eucarístico Diocesano - possuem arquitetura inovadora e
integram o Circuito da Fé. Milhares de fiéis, anualmente, também se mobilizam para os eventos em devoção
aos padroeiros, para a caminhada no Dia de Nossa Senhora Aparecida e para a tradicional Festa Junina da
Paróquia Sagrado Coração de Jesus.

COMPRAS
Já escutou falar que o Brasil se veste em Cianorte? Pois é verdade! A cidade conta com dois shoppings
atacadistas, Rua da Moda e centenas de lojas que comercializam roupas para lojistas de todo o país. Ainda
para quem quer comprar muito e gastar pouco, a cidade oferece inúmeras lojas de fábrica.

PESQUE- PAGUES
No Pesqueiro Pantanal, a diversão é garantida durante o dia. É possível degustar uma deliciosa refeição e
pescar, podendo comer o peixe na hora em filé, isca ou levar para casa. Há espaço para as crianças se
divertirem e um viveiro de orquídeas.

DICAS
FESTIVAIS
No calendário anual, além de eventos como a Pedalada Cultural, desfiles cívicos-militares, Semana Cultural,
programação natalina e exposições, a cidade conta com a Festa Literária, em junho; Festival de Dança, em
setembro; e Festival de Violeiros, em outubro. Em julho, para comemorar o aniversário do município,
acontece uma série de shows gratuitos com artistas de renome nacional.

CAMINHADA INTERNACIONAL NA NATUREZA
Com pouco mais de 10 km, o percurso da Rota da Pedreira, em Vidigal, que acontece há dois anos, já é um
dos que reúne mais participantes do estado. O caminho passa pela pedreira desativada, cachoeiras, pontes,
construções antigas e oferece paisagens exuberantes. Conta com café da manhã, no ponto de partida, e
almoço, na chegada, tudo com o sabor da roça.
EXPOVEST
Duas vezes por ano, a cidade se torna palco de uma das maiores feiras do vestuário do país. Nela são
lançadas as coleções primavera/verão e outono/inverno. Lojistas do país e do exterior buscam nas passarelas
e vitrines as últimas tendências da moda.
FEIRA DE FLORES
Os apreciadores de flores e plantas não devem deixar de visitar Cianorte, principalmente em setembro,
quando acontece a Ciaflora, maior feira do segmento da região, que reúne dezenas de expositores regionais.
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LUGARES MAIS VISITADOS
Pesqueiro Pantanal
Santuário Eucarístico Diocesano e Via Sacra
Cactos Brilho do Sol

PASSEIOS
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Pistas de caminhada
Que tal praticar exercícios em contato com a natureza? Em Cianorte, você encontra 35 km de pista de
caminhada pavimentada e com iluminação pública dentro da cidade.
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Trilha das Perobas
A árvore símbolo de Cianorte tem uma trilha só dela. São mais de 30 exemplares da espécie, sendo algumas
delas centenárias, em 620 metros de extensão.
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Circuito da Fé
No passeio guiado pelo Circuito da Fé, o turista pode conhecer as cinco paróquias da cidade, cada uma com
a sua arquitetura e história.

Foto: Prefeitura de Cianorte
Caminhos do Campo com Sabor
Seguindo a tendência do retorno à vida simples, este roteiro guiado oferece aos visitantes o contato com o
plantio de flores e frutas e canteiros de verduras; bem como a visitação de espaços como haras, pesqueiros,
quiosques, churrasqueiras e lanchonetes, que revelam traços característicos do campo.
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COMO CHEGAR
Cianorte está no Noroeste do Paraná, a 510 km de Curitiba. O acesso de automóvel ou ônibus acontece pelas
rodovias PR-323 e PR-082. O aeroporto com voos comerciais mais próximo está em Maringá, que fica a 70
km.
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ONDE FICAR
A rede hoteleira conta com hotéis e camping, capazes de agradar até os públicos mais exigentes.
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GASTRONOMIA
O que não falta são deliciosas opções de alimentação. Você vai encontrar desde deliciosos lanches - que os
cianortenses, particularmente, adoram - até comida japonesa, árabe, chinesa, italiana e outras. Caso vá para
Cianorte em julho, mais especificamente no dia 26, não deixe de experimentar o frango desossado recheado,
prato típico do município, no Festival Gastronômico.

