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INFORMAÇÕES SOBRE HOTÉIS E SOBRE TURISMO

1. HOTÉIS PRÓXIMOS AO LOCAL DO EVENTO

Como já divulgado, é de responsabilidade de cada participante a contratação 
dos serviços de hospedagem, diretamente com o hotel de sua preferência. 
Existem muitas opções, de variadas categorias e preços, no entorno do local 
do Congresso. A seguir estamos informando dados de alguns hotéis e preços 
médios praticados, conforme foram informados pelos mesmos.

Hotel Lizon
Av. Sete de Setembro, 2246, Centro, Curitiba - (41) 2104-9494

• Distância do evento: 1.200 m
• Simples: R$ 169,00
• Duplo: R$ 199,00
• Triplo: R$ 269,00

San Juan EXECUTIVE
Rua 7 de setembro 2516, Centro, Curitiba - (41) 3302-0505

• Distância do evento: 400 m
• Simples: R$ 165,00
• Duplo: R$ 195,00
• Triplo: R$ 245,00

Hotel Aladim
Rua Lourenço Pinto 440, Centro, Curitiba - (41) 3087-8989

• Distância do evento: 200 m
• Simples: R$ 148,00
• Duplo: R$ 176,00
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Hotel Golden Park
R. Mariano Torres 951, Centro, Curitiba - (41) 3121-2828

• Distância do evento: 600 m
• Simples: R$ 131,00
• Duplo: R$ 151,00
• Triplo: R$ 173,00

Hotel Nacional Inn
Rua Lourenço Pinto 558, fone (41) 3322-4242

• Distância do evento: 800 m
• Simples: R$ 173,00
• Duplo: R$ 197,00
• Triplo: R$ 243,00

Itamaraty Hotel
Av. Presidente Affonso Camargo, 279 - Jardim Botânico, Curitiba - (41) 3362-
2022

• Distância do evento: 1.400 m
• Simples: R$ 115,00
• Duplo: R$ 145,00
• Triplo: R$ 170,00

Roma Hotel
Rua Barão do Rio Branco, 805, Centro, Curitiba - (41) 3224-2117

• Distância do evento: 100 m
• Simples: R$ 88,00
• Duplo: R$ 130,00
• Triplo: R$ 150,00
• Quadruplo: R$ 200,00
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Hotel Savoy
Rua João Negrão,568 - Centro, Curitiba - (41) 3202-7191

• Distância do evento: 600 m
• Simples: R$ 110,00
• Duplo: R$ 132,00

Hotel Estação Express
Rua João Negrão,780 - Centro, Curitiba – (41) 3021-8700

• Distância do evento: 700 m
• Simples: R$ 145,00
• Duplo: R$ 165,00
• Triplo: R$ 225,00
• Quadruplo: R$ 280,00

GO INN Hotel
Rua Desembargador Motta, 1221 - Água Verde, Curitiba - (41) 3304-0200

• Distância do evento: 2.400 m
• Simples: R$ 165,00
• Duplo: R$ 190,00

Hotel NIKKO
Rua Barão de Rio Branco,546 - Centro, Curitiba – (41) 2105-1808

• Distância do evento: 700 m
• Simples: R$ 159,00
• Duplo: R$ 189,00
• Triplo: R$ 229,00
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Hotel Piamont
Rua 7 de setembro 2590,780 - Centro, Curitiba - (41) 3222-9868

• Distância do evento: 300 m
• Simples: R$ 35,00
• Duplo: R$ 75,00
• Triplo: R$ 90,00

Importante: Ressaltamos que os valores informados são apenas para 
referência, não havendo qualquer garantia de que serão praticados. Os valores 
reais devem ser consultados no momento de formalização das reservas.

2. ALOJAMENTO NO LOCAL DO EVENTO

Para aqueles que desejarem, é possível acantonar em salas de aula reservadas 
na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, onde ocorrerá o Congresso 
Nacional Escoteiro. Nesse caso a organização não disponibilizará qualquer tipo 
de material ou equipamento, ou seja, os próprios participantes devem levar 
colchonetes e outros recursos que entendam necessários.

Ressaltamos que só existem 100 vagas para esse tipo de alojamento, e que 
serão confirmadas conforme sejam solicitadas por intermédio do e-mail - 
eventos@escoteiros.org.br - até dia 10 de abril de 2018, exclusivamente por 
associados que já estejam inscritos no evento.
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3. ALTERNATIVAS DE PROGRAMA PARA ACOMPANHANTES

Linha Turismo

Existe uma linha de ônibus especial que circula nos principais pontos turísticos 
de Curitiba. Com ela é possível conhecer os parques, praças e atrações da 
cidade. Considerada uma das melhores do país, a Linha Turismo circula a cada 
trinta minutos, percorrendo aproximadamente 45 km em cerca de três horas.

O roteiro começa na Praça Tiradentes, mas é possível iniciar o trajeto em 
qualquer um dos pontos. Para embarcar deve-se comprar uma cartela com 
cinco tíquetes com direito a um embarque e quatro reembarques. 

Informações Importantes

• Não opera às segundas-feiras (exceto no período de férias escolares e 
       em feriados nacionais);
• Horário de operação da linha: das 9h às 17h30, a cada 30 minutos;
• Crianças até 5 anos não pagam a tarifa;
• Somente os ônibus identificados com “adesivo Bicicleta” fixado na porta 
       traseira tem possibilidade de transporte de bicicleta ou carrinho
       de bebê.
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Bosque Alemão

Inaugurado em 1996, o Bosque possui vários equipamentos que celebram e 
divulgam as tradições alemãs. São 38 mil m² de mata nativa, que faziam parte 
da antiga chácara da família Schiffer. 

A réplica de uma antiga igreja de madeira, construída em 1933 no bairro 
Seminário, com elementos decorativos neogóticos, abriga uma sala de 
concertos denominada Oratório de Bach.

Outras atrações são a trilha de João e Maria, que narra o conto dos irmãos 
Grimm, uma biblioteca infantil, a Torre dos Filósofos, mirante em madeira que 
permite vista panorâmica da cidade e da Serra do Mar e a Praça da Poesia 
Germânica, com a reprodução da fachada da Casa Mila, construção germânica 
do início do século, originalmente localizada no centro da cidade.

Jardim Botânico

Um dos pontos turísticos mais visitados de Curitiba, inaugurado em 1991. Criado 
à imagem dos jardins franceses, estende seu tapete de flores aos visitantes 
logo na entrada.
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A estufa, em estrutura metálica, abriga espécies botânicas que são referência 
nacional, além de uma fonte d’água. A mata nativa está ponteada de trilhas 
para percursos a pé.

O Museu Botânico atrai pesquisadores de todo o mundo. Tem espaço para 
exposições, biblioteca e auditório. Atrás da estufa está localizado o espaço 
cultural Franz Krajcberg com exposição permanente de 114 esculturas desse 
artista/ambientalista. 

Opera de Arame

Ópera de Arame, com estrutura tubular e teto transparente, é um dos símbolos 
emblemáticos de Curitiba. Inaugurada em 1992, acolhe todo tipo de espetáculo, 
do popular ao clássico, e tem capacidade para 1.640 espectadores.

Entre lagos, vegetação típica e cascatas, numa paisagem singular, faz parte 
do Parque das Pedreiras juntamente com o Espaço Cultural Paulo Leminski, 
cenário da encenação da Paixão de Cristo e de outros grandes eventos desde 
1989, e pode abrigar, ao ar livre, 10 mil pessoas sentadas ou 50 mil em pé. 
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Parque Tingui

Parte do maior parque ambiental linear do país, implantado às margens do rio 
Barigüi, recorda os indígenas que aqui habitavam, através da estátua do Cacique 
Tindiqüera. Abriga também o Memorial Ucraniano, homenagem aos imigrantes, 
na forma de réplica de uma igreja ortodoxa, originalmente construída no interior 
do estado, a qual abriga exposição de pêssankas e ícones.
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Parque Tanguá

Às margens do rio Barigui, é área de lazer com grandes espaços verdes, 
ancoradouro, pista de cooper, ciclovia e um túnel aberto na rocha bruta unindo 
os lagos. Implantado em 1996.

Outras opções

PRAÇA TIRADENTES
Marco zero da cidade, é dominada pela Catedral Basílica de Nossa Senhora da 
Luz, em estilo gótico, restaurada em seu centenário em 1993.

RUA DAS FLORES
A principal rua da cidade foi transformada no primeiro calçadão do país, em 
1972. É importante eixo comercial da capital.

MUSEU FERROVIÁRIO
Construído na antiga estação, conta a história ferroviária do Estado. O prédio 
anexo Shopping Estação abriga o Museu Ferroviário, da Farmácia, do Perfume, 
o Teatro de Bonecos.
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TEATRO PAIOL
Antigo paiol de pólvora construído em 1906 e reciclado para teatro de arena em 
1971. Sua inauguração teve batismo do poeta Vinícius de Moraes, que compôs 
música especialmente para a ocasião. Símbolo da transformação cultural de 
Curitiba.

ESTAÇÃO RODOFERROVIÁRIA/M. MUNICIPAL
Sua concepção moderna e funcional representou em 1972, quando foi 
inaugurada, um marco no país em terminais de transporte.

TEATRO GUAÍRA/UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Na Praça santos Andrade localiza-se o Teatro Guaíra, um dos maiores da 
América Latina. À sua frente, do outro lado da praça encontra-se a Universidade 
Federal do Paraná, a primeira do Brasil.

PASSEIO PÚBLICO/MEMORIAL ÁRABE
O Passeio é o primeiro parque público e o primeiro zoológico de Curitiba, 
inaugurado em 1886. Seu portão principal é réplica do antigo portal do 
cemitério de cães de Paris. O Memorial Árabe é edificação moderna inspirada 
na arquitetura dos povos do deserto. É também biblioteca pública.

CENTRO CÍVICO
Sede dos Poderes do Estado do Paraná, com o Palácio Iguaçu, a Assembleia 
Legislativa e o Tribunal de Justiça, além da Prefeitura de Curitiba. Implantado 
em 1953, no centenário da emancipação política do Paraná.

MUSEU OSCAR NIEMEYER
Maior e mais moderno museu do Brasil. Projetado pelo arquiteto Oscar 
Niemeyer, o “olho” completa uma antiga obra que ele mesmo construiu, em 
1976.

BOSQUE DO PAPA/MEMORIAL POLONÊS
Memorial da imigração polonesa, é composto por sete casas de tronco e bosque 
nativo. Inaugurado em 1980, logo após a visita do Papa João Paulo II a Curitiba.
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UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE
Inaugurada em 1992, com a presença do oceanógrafo Jacques Cousteau, 
promove educação ambiental para a população em geral. É, por si só, uma 
lição de ecologia, integrando a arquitetura ao meio ambiente.

MEMORIAL UCRANIANO 
O Memorial Ucraniano, no Parque Tingui, é homenagem ao centenário da 
chegada dos pioneiros da etnia, comemorado em 1995. Uma réplica da Igreja 
de São Miguel, da Serra do Tigre, em Mallet, interior do Paraná, com telhas de 
pinho e cúpula de bronze, é um museu.

PARQUE BARIGUI
Um dos maiores da cidade, implantado em 1972, é um dos preferidos para as 
caminhadas diárias do curitibano à beira do lago. Tem espaços para exposições 
e eventos, museu do automóvel, esportes e várias outras atividades.

TORRE PANORÂMICA
Suporte dos serviços de telecomunicações, permite, do mirante, uma visão de 
360 graus da cidade. Seus 109,5 metros de altura equivalem a um edifício de 
40 andares. 

SETOR HISTÓRICO
As ruínas da Igreja de São Francisco de Paula, nunca concluída, o Relógio 
das Flores, a Fonte da Memória, igrejas antigas, casarões reciclados e 
transformados em espaços culturais compõem o Setor Histórico da cidade, 
onde um dos destaques é o Memorial de Curitiba. Aos domingos, tem feira de 
artesanato.


