
“CURITIBA - MORRETES, CIDADE DE ENCANTO E BELEZA”

Morretes é um charmosa cidadezinha do litoral do Paraná, localizada à aproximadamente 
80km de Curitiba. A cidade é cortada pelo Rio Nhundiaquara e é cercada pela Mata Atlântica. 
A  cidade paranaense  de Morretes é conhecida  nacio nalmente pela sua beleza  e por seus inúmeros atrativos 
turísticos. Além do famoso trem que passa pela cidade, há inúmeros atrativos naturais, como o Pico 
Marumbi, popularmente chamado de Olimpo. A paisagem exuberante do lugar é formada por uma cadeia 
de montanhas, com aproximadamente 1.540 metros de altura, além de uma cascata de quase 50 metros.
Outra linda paisagem, que pode ser vista por quem passeia no trem ou litorina, é o Salto dos 
Macacos, onde o rio se precipita de uma altura de 70 metros em uma laje de granito. O salto Redondo 
vem logo em seguida, com cerca de 30 metros de queda d’água, formando um cenário magní(co.

Passeio de trem  com visão panorâmica da Serra do Mar
A viagem de trem que parte de Curitiba até o histórico 
município de Morretes, é um passeio mais que 
obrigatório para quem visita a capital paranaense. A 
beleza da ferrovia surpreende pelas diversas pontes, 
viadutos e túneis construídos em meio a Serra do Mar.
São aproximadamente três horas de um belo 
passeio de trem, com vista para cachoeiras e muito 
verde da Mata Atlântica. O ponto alto da viagem 
é a visão panorâmica do alto da Ponte São João, 
onde é possível enxergar toda a região serrana.
Essa é a segunda atração turística mais visitada 
do Paraná, perdendo apenas para as Cataratas 
do Iguaçu. O passeio sai da Rodoferroviária de 
Curitiba às 8h30 e para fazer o passeio de trem pela 
Serra do Mar que vai até Morretes programe-se 
para comprar o seu bilhete com antecedência pela 
internet, pois costumam estar sempre esgotados.

Parque Tanguáar
Inaugurado em 1996, o Parque Tanguá surpreende pela sua beleza. Envolve uma área de 235 mil m², lugar de 
um antigo complexo de pedreiras desativadas. O Parque Tanguá preserva áreas verdes próximas à nascente 
do Rio Barigui, com araucárias. Possui uma cascata, dois lagos e um túnel arti(cial que pode ser visitado de 
barco ou à pé. O conjunto do parque inclui, também, um mirante, ciclovia, pista de Cooper e lanchonete.



Opera de Arame
A Opera de Arame é uma espécie de teatro/ sala de concertos e shows com capacidade para 
pouco mais de 1500 pessoas. Como a sua estrutura é de tubos metálicos e placas transparentes, a 
construção acabou tendo essa nomenclatura por lembrar uma construção em arame. Além disso, 
ela é cercada por um lago e uma cascata arti(cial, e o acesso se dá por uma passarela suspensa.
Desde 2014, a Pedreira Paulo Leminski uniu-se a opera de Arame e juntos, após um processo de 
revitalização, formaram o Parque das Pedreiras. Em setembro de 2018 iniciou-se o projeto Vale da 
Música, com o intuito de destacar a cidade no cenário cultural do país. Agora há um palco <utuante 
móvel no meio do lago da Ópera de Arame que recebe shows ao vivo de música instrumental de terça 
a domingo entre 10h e 18h. Para saber mais visite o post Projeto Vale da Música na Ópera de Arame.
Impossível visitar Curitiba e não passar por seus cartões-postais mais famosos: Jardim Botânico, a Ópera 
de Arame, Parque Tanguá e o Museu Oscar Niemeyer. O primeiro, inaugurado em 1991, foi inspirado 
nos jardins botânicos franceses e logo na entrada um tapete de <ores recebe seus visitantes. A estufa 
metálica abriga diversas espécies de plantas, fonte d’água, espaço para exposições, biblioteca e auditório.

Jardim Botânico

O Jardim Botânico é um dos principais pontos turísticos de Curitiba. Estar em Curitiba e não ter 
ido ao Jardim Botânico, é como não ter ido até lá. É necessário conhecer de perto as três famosas 
abóbadas em estilo Artnoveau, inspirada no Palácio de Cristal de Londres. Ele é um ponto 
turístico recente, inaugurado em 1991 e contém várias espécies de vegetais, além do jardim de 
sensações, espaço cultural e etc. É simplesmente lindo e super bem cuidado. Separe bastante 
tempo do seu dia para curti-lo. Estava com o tempo corrido e mesmo assim passei 1h30min 
lá, que valeu cada segundo, e se não estivesse sem tempo, com certeza teríamos (cado mais.



2º dia - CURITIBA /MORRETES:

• 06h30min as 07h30min - Café da manhã no Hotel (incluso). 
• 08h30min. – Embarque no Trem com destino a Morretes. 
• Almoço no restaurante Madalosso de Morretes com  prato típico, tempo para compras em 

seguida visita à Paranaguá cidade mais antiga do Paraná, destaque ao Porto, Santuário de Nossa 
Senhora do Rocio, Ilha dos Amores e Mercado do Café. Tempo para compras de artesanato.

• 16hrs - Retorno para Curitiba – 2hrs de percurso até o Hotel.
•  20hrs - Jantar no Armazém Colônia Forneria & Pizzaria – incluso bebida.

O QUE NÃO ESTÁ INCLUSO?

• Passeios opcionais;
• Extras de qualquer natureza;
• Todo o tipo de bebida ou alimentação não descrito como incluso no Roteiro;
• Taxas de entrada em Museus, Monumentos e Parques por conta do passageiro;

3° Dia – CURITIBA/SÃO PAULO:

• 06h30min as 07h30min - Café da manhã no Hotel (incluso). 
• 09h00min – Chek-out  no Hotel;
• Saída pela manhã para city tour em Curitiba com paradas no Jardim Botânico, Opera de Arame e 

panorâmico pelo Centro Cívico e Centro histórico, 
• 12hs30min - Almoço no restaurante SICILIANO – incluso bebida e sobremesa;
•  14hrs – Embarque com retorno para São Paulo;
• 21hrs - Horário previsto de chegada.

O QUE ESTÁ INCLUSO?

• Guias da ECOTUR acompanhando o grupo durante toda a viagem, fornecendo informações 
históricas;

• Um delicioso serviço de bordo: Kit Lanche (ida). Águas, balas, pirulitos, brincadeiras e sorteios;
• Hospedagem no Hotel Bourbon com café da manhã – sendo 02 diárias;
• City tour em Curitiba e Morretes com guia local;
• Brinde ECOTUR de cortesia;
• Seguro Viagem – 03 dias;
• Taxas dos atrativos visitados;
• Passeio de trem de Curitiba a Morretes;
• 06 Refeições mencionadas – 02 almoços, 02 jantares e 02 cafés da manhã;

PROGRAMAÇÃO:

1º dia - SÃO PAULO/ CURITIBA:
• 15hrs – Embarque na Rua Teixeira de Melo, 189, Tatuapé, em ônibus de turismo, com ar condicionado, 

WC, TV, serviço de bordo e guias da ECOTUR acompanhando durante toda a viagem, com destino 
a Curitiba no Paraná.

• Passeio noturno em Curitiba.
• Jantar no Hotel.
• 22h30min – Chek - in no Hotel e acomodação.


