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DA CALMARIA 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 fiéis para momentos de paz e reflexão. 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.
Mas 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!

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

O QUE FAZER
TURISMO RELIGIOSO
Os municípios da região se destacam no turismo religioso.
Dentre as principais atrações, estão o Santuário Santa Rita
de Cássia, em Lunardelli; o Santuário de Santo Expedito e
o Parque da Bíblia, em Apucarana; e a Igreja Matriz Nossa
Senhora das Dores, uma das mais antigas do norte do
estado, em Marilândia do Sul.
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TURISMO DE AVENTURA
Cânions, paredões, corredeiras e muitas cachoeiras fazem
do Vale do Ivaí o cenário ideal para os aventureiros. Dá
para voar de parapente dos morros do Clarindo e dos
Porongos, em Rosário do Ivaí; ou se aventurar de caiaque
em Borrazópolis.
Com 108 cachoeiras, Faxinal oferece banhos refrescantes
na área rural. Outro lugar radical é Grandes Rios, onde fica
a Pedra do Cavalinho, que está a mais de 860 metros de
altitude e é ideal para saltar de paraquedas.
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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 por se destacar na produção da fruta de
grão docinho. Famosa no estado, a Caminhada Internacional na Natureza marca os calendários de Lunardelli
e Borrazópolis, onde é considerado o maior evento esportivo do município.
Outros atrativos interessantes são o belo e afamado Castelo Eldorado, em Marilândia do Sul, e as lavouras e
propriedades rurais de Ivaiporã.

Cachoeira da Fonte, Faxinal - Foto: Pref. de Faxinal
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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 fica 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.
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GASTRONOMIA
Extenso, rico e saboroso, o cardápio da região conta com delícias à base de carne bovina e suína e receitas
peculiares, como o sorvete de mandioca, especialidade de Rosário do Ivaí.

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