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UMA CIDADE COM POTENCIAL RECONHECIDO
Localizada no Norte do Estado, Londrina foi fundada em 1934. Recebeu imigrantes de diversas
nacionalidades, principalmente italianos, portugueses, japoneses, alemães e árabes. É a maior cidade do
Interior do Paraná, com 500 mil habitantes. Este importante centro econômico se destaca pela produção
agrícola. A terra roxa, extremamente fértil, foi determinante para a fundação e o crescimento da região.
Londrina é uma cidade moderna, dinâmica e desenvolvida, com um olhar para o futuro, sem esquecer de
suas raízes e do meio ambiente. Por isso, algumas dos melhores passeios e cartões-postais são cercados pelo
verde da Mata Atlântica.
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O QUE FAZER
VELOCIDADE
Para quem gosta de velocidade, o Autódromo Ayrton Senna conta com uma pista de 3.145 m.
de extensão. Sedia provas como Fórmula Truck, Stock Car, Motociclismo, Arrancadas, GT3,
Campeonato Regional e Brasileiro de Marcas e Pilotos.

PLANETÁRIO
Idealizado por um grupo de professores da Universidade Estadual de Londrina, o Planetário foi
inaugurado em 1992. É utilizado para atividades de pesquisas, educativas e culturais.

TRILHAS E SUSTENTABILIDADE
O Parque Estadual Mata dos Godoy é um importante remanescente de floresta subtropical no
município de Londrina, com uma área de 690,1756 hectares. A maior parte da área do parque
pertencia à família Godoy e fazia parte da Fazenda Santa Helena, que, em função da
preocupação do Sr. Olavo de Godoy em manter a sobrevivência das espécies de fauna e flora da
região, preservou esta enorme área de floresta. A Mata do Godoy dispõe também de centro de
visitantes e realiza visitas monitoradas pelas trilhas, onde são dadas explicações sobre as
espécies da flora da região e sobre o processo de recuperação da cobertura florestal.
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DICAS
MUSEU HISTÓRICO DE LONDRINA
O Museu Histórico de Londrina é um órgão suplementar da Universidade Estadual de Londrina (UEL),
localizado no centro da cidade. Ocupa o prédio da antiga estação ferroviária. Foi construído em 1952 pelo
arquiteto João Batista Vilanova Artigas e era empregado como terminal rodoviário da cidade até 1988.
LAGO IGAPÓ
Seu nome em tupi-guarani significa “transvasamento de rios”. É uma das mais belas áreas de lazer da cidade.
O paisagismo é projeto de Burle Marx e inclui um jardim com 187 espécies de plantas nativas, que formam
um cenário agradável nos 4500 m. de extensão.
CATEDRAL METROPOLITANA
O prédio da Catedral passou por três grandes transformações no projeto original, ainda em madeira, de 1934.
O formato de chalé se destaca em meio à arquitetura e a edificação pode ser vista de vários pontos de
Londrina. A estrutura em pedra, cimento, aço e alumínio ganha leveza com o enorme vitral da fachada. As
áreas verdes nas duas laterais emolduram a edificação, que é uma das maiores referências da cidade.
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LUGARES MAIS VISITADOS
Jardim Botânico de Londrina
Área de Lazer Luigi Borghesi – Zerão

PASSEIOS
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Parque Arthur Thomas
O Parque Arthur Thomas é uma floresta urbana localizada nas proximidades da região central de Londrina.
O parque possui uma área total de 85,47 hectares, onde antes estava instalada a primeira usina hidroelétrica
da cidade. Ele foi criado em 1975 e aberto à visitação a partir de 1987. Conta com diversas espécies de
animais e vegetais.
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Jardim Botânico de Londrina
O Jardim Botânico é um dos mais belos pontos turísticos de Londrina e uma das maiores unidades de
pesquisa e conservação de espécies nativas e exóticas do Paraná. Espécies silvestres raras, ameaçadas de
extinção e importantes para restauração e reabilitação de ecossistemas, são encontradas lá. Lagos, estufas,
trilhas e pistas de caminhada são alguns dos atrativos do jardim.
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Bosque Municipal Marechal Cândido Rondon
O Bosque Municipal Marechal Cândido Rondon fica na região central da cidade, entre as avenidas Rio de
Janeiro e São Paulo, ao lado da Catedral Metropolitana. Esse, que é um dos pontos turísticos de Londrina
mais lembrados, é constituído por duas quadras, com espécies remanescentes da cobertura vegetal primitiva.
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Área de Lazer Luigi Borghesi – Zerão
A Área de Lazer Luigi Borghesi é chamada de "Zerão" em função do formato da sua pista de cooper- com
extensão de 1050 metros - parecer um grande zero. Na área interna desta pista, há um grande gramado,
quadras de esportes e playground. Lá, são realizadas manifestações artísticas, culturais e esportivas da
comunidade, apresentações do Festival Internacional de Londrina (FILO) e do Festival de Música de
Londrina, além de diversos campeonatos de ginástica aeróbica.
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Antiga Estação Rodoviária – Museu de Arte de Londrina
Projetado pelos arquitetos João Batista Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi, o edifício abrigou a Estação
Rodoviária de Londrina. As sete abóbadas da cobertura compunham a garagem dos ônibus. Desde 1993, o
local é sede do Museu de Arte de Londrina.
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Biblioteca Pública Municipal
Funciona no antigo prédio do fórum da cidade. O charmoso edifício de estilo eclético, desde a década de
1980, abriga a Biblioteca Pública Municipal.
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Calçadão da Av. Paraná
Projetado pelo arquiteto Jaime Lerner, o calçadão é todo feito em mosaico português. Fica entre as ruas
Prefeito Hugo Cabral e Minas Gerais. Desde a sua construção, na década de 1970, o calçadão é um dos
principais pontos de comércio de Londrina. Desde 2010, o calçamento e a iluminação passam por um
processo de modernização.
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Cine Teatro Universitário Ouro Verde
Foi um dos primeiros exemplares de arquitetura modernista da cidade. Inaugurado em 1952, tinha um dos
cinemas mais luxuosos do Estado, com capacidade para 1500 pessoas. Desde 1978, é administrado pela
Universidade Estadual de Londrina e é tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Cultural do Paraná.
Em 2012, o prédio foi parcialmente destruído num incêndio. Hoje, encontra-se restaurado, com todas as
características originais mantidas no projeto de recuperação.
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COMO CHEGAR
Acesso pela rodovia BR 376.
O Aeroporto de Londrina é um dos mais importantes do Sul do Brasil e serve parte do Estado do Paraná.
Opera com voos de cabotagem para diversos destinos importantes do país. O aeroporto está localizado a 3
km do centro de Londrina
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ONDE FICAR
Londrina tem uma vasta rede hoteleira, para diversos públicos, inclusive hotéis de alto padrão.
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GASTRONOMIA
Devido à sua variada constituição étnica, Londrina tem muitas opções gastronômicas, com restaurantes,
bares e confeitarias, onde se pode encontrar comida japonesa, árabe, de boteco, regional, e etc.

