
PARANÁ, 2022



141 KM DE FOZ DO IGUAÇU – PR

373 KM DE LONDRINA - PR

501 KM DE CURITIBA - PR

804 KM DE FLORIANÓPOLIS - SC

926 KM DE SÃO PAULO – SP

152 KM PUERTO IGUAZÚ – AR

148 KM CIUDAD DEL ESTE- PY

168 KM SALTO DEL GUAIRÁ- PY

,

Localização

Localizada na intercessão de diversos destinos,  

Cascavel é rota para entre regiões do país e  

destinos internacionais.



Região Oeste
Paraná

ESSA REGIÃO POSSUI UMA EXPRESSIVA REDE URBANA,
QUE TEM DEMONSTRADO CONTÍNUA CAPACIDADE DE
CRESCIMENTO ECONÔMICO. O AGRONEGÓCIO
COOPERATIVO SERVE DE BASE PARA A PROGRESSIVA
EXPRESSÃO. COM MAIS DE 1 MILHÃO DE HABITANTES, O OESTE
ESTÁ ENTRE AS MESORREGIÕES PARANAENSES COM MENOR
TAXA DE POBREZA.

IMPULSIONADO PELO
SETOR DE SERVIÇOS E A
INDÚSTRIA DE
TRANSFORMAÇÃO, O
OESTE PARANAENSE VEM
SE DESTACANDO PELA
TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO, O PARQUE
TECNOLÓGICO DO
ITAIPU, BIOPARK E
IGUASSU VALLEY, SÃO
IMPULSIONADORES DO
DESENVOLVIMENTO E
IMPLEMENTAÇÃO DE
SOLUÇÕES

TECNOLÓGICAS.

RICA EM BELEZAS NATURAIS, E UMA CULTURA
DIVERSIFICADA , O VISITANTE ENCONTRA MAIS DE 200 ATRATIVOS
TURÍSTICOS CATALOGADOS. DO ECOTURISMO E TURISMO RURAL
AO TÉCNICO E CIENTIFICO, UMA VASTA OPORTUNIDADE DE
EXPLORAÇÃO EENCANTAMENTO.



,

Acessos

Rodoviário

:

BR 277

BR 369

BR 467

* Projeto dereadequação do trevo cataratas

Aéreo:

Voos diários  

Sem conexão

Curitiba e São Paulo  

(Gol e Azul)

,

Terminal rodoviário com saídas para os principais  

destinos nacionais.



Perfil técnico

Polo de tecnologia e Inovação

Fundetec - Fundação para

Desenvolvimento Cientifico e

Tecnológico

Aciclabs -Laboratório de Inovação

Polo de Saúde:

16 Hospitais

Vários cursos na área de saúde

Inúmeras especialidades

Polo de Educação:

7 universidades

Dezenas de cursos

15 mil alunos em cursosuperior

Polo Agro:

Referencia no cooperativismo

Recordes deprodução agrícola

Criação animal emexpansão



TURISMO

Parque EcológicoPaulo Gorski

Parque Municipal Danilo Galafassi

Zoologico

Igreja Ucraniana

Parque Salto do Portão

MAC –Museu de Arte de Cascavel

Galeria de Artes DirceuRosa

Ecoturismo de aventura



Estrutura  

trade turístico

4 mil leitos na rede  
hoteleira, com diária  
média de R$ 140,00.

Gastronomia ampla,  
com mais de200 bons  
estabelecimentos de  
culinária diversificada.

Espaços para a realização  
deeventos, desde ambientes  
para reuniões corporativas,  
a espaços de até 10 mil  
metros quadrados.

Estrutura para diversas  
modalidades esportivas,  
centro poliesportivo, estádio,  
ginásios e pistas de atletismo.



GASTRONOMIA

PIZZARIA QUINTA DA OLIVA 

Aqui na Quinta da Oliva nos desafiamos diariamente em entregar sempre o nosso melhor, 

estando em uma busca constante pela perfeição, testando novas técnicas, receitas, 

ingredientes e harmonizações. Tudo é pensado para que você tenha a melhor e mais 

autêntica experiência italiana com a família e os amigos.

Endereço: Rua Erechim 977, esquina com Vicente Machado- Centro, fone: (45)3039-3131

Site: https://www.quintadaoliva.com.br/

Instagram: https://www.instagram.com/quintadaoliva/

BOB´S HAMBURGUERIA

O Bob’s é uma das marcas mais queridas do segmento. Ao longo de 67 anos de existência, 

conquistou milhões de fãs em todo o país, com seus produtos únicos e de sabor inconfundível, 

como o Big Bob, a linha de sanduíches artesanais e seus icônicos milk shakes.

Loja 01 - Cascavel JL Shopping - Avenida Toledo, 432 – Loja 223 – Centro    fone: (45) 3226.5040

Loja 02 - Canteiro central Avenida Brasil 6340 – Centro fone (45) 3197-9805

Instagran: https://www.instagram.com/bobscascavel/?hl=pt

SAINO COZINHA ORIENTAL

Sashimis clássicos e sushis criativos, além de pratos quentes da culinária japonesa, 

em ambiente interativo

Rodízio/À la carte: 18h30 às 23h00

R. Mato Grosso, 2499 - Centro, 

Telefone: (45) 3039-2233

Instagram: https://www.instagram.com/sainocascavel/?hl=pt

CHURRASCARIA PORTAL

Sua especialidade é o rodízio de carnes, possuindo também kits para retirada. Considerado 

um dos melhores da cidade, são diversos tipos de carnes e buffet de saladas e sobremesas.

Endereço: Rodovia BR 277, KM 586

Fone: (45) 3225-7686

Todos os dias entre 11:00 às 15:00

Terça à Sábado entre 19:00 às 23:00

Site: http://www.portalchurrascaria.com.br/

Instagram: https://www.instagram.com/portalchurrascariacvel/?hl=pt

AQUALIFE - FORNECEDOR DE ÁGUA MINERAL

Sais minerais na dose exata para seu organismo! A baixa concentração de sódio é o que 

garante a leveza da água mineral Aqua Life, tornando-a ainda mais refrescante. Devido à sua 

composição equilibrada e minerais na dose exata para o seu organismo, a água mineral Aqua

Life é agradável ao paladar e deixa o seu dia mais leve

Telefone: (45) 98823-4406

Pedido: ifood.com.br

http://www.aqualife.ind.br

CERVEJARIA PROVIDENCIA

Todos os grãos e materiais usados nos preparos das cervejas, são de qualidade 

internacional, e premiados em diversas partes do mundo. Na linha de pureza 

alemã a maioria das nossas receitas tem somente água, malte, lúpulo e levedura. 

Há também cervejas com outros maltes de sabor e cor, aveia, cacau e 

envelhecidas em barris de madeira.

Disk chopp 45 99148-1124

Site: www.cervejariaprovidencia.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/cervejariaprovidencia/?hl=pt

https://www.quintadaoliva.com.br/
https://www.instagram.com/quintadaoliva/
https://www.instagram.com/bobscascavel/?hl=pt
https://www.instagram.com/sainocascavel/?hl=pt
http://www.portalchurrascaria.com.br/
https://www.instagram.com/portalchurrascariacvel/?hl=pt
https://www.ifood.com.br/delivery/cascavel-pr/aqualife-cascavel-country/8c93a474-59a1-49ff-8566-799d643cdc11?utm_source=MapPlaceAction
http://www.aqualife.ind.br/
http://www.cervejariaprovidencia.com.br/
https://www.instagram.com/cervejariaprovidencia/?hl=pt


GASTRONOMIA

PÁTEO DO FOGO

Um lugar descontraído para você reunir a família, amigos e curtir bons momentos 

acompanhados de um belo churrasco e boa música.

Endereço: Rua Antônio Alves Massaneiro, 489, Centro 

Telefone: (45)3040-3131

Site: https://www.pateodofogo.com.br/

Instagram: https://www.instagram.com/pateodofogo/

LUIGIA PIZZARIA 

A proposta da Luigia é proporcionar a vocês, nossos clientes e amigos, uma verdadeira 

experiência napoletana, do jeito que mais amamos: ambiente descolado, boa música, receitas 

inspiradoras e muito amor em cada detalhe

Endereço: R. Paraná, 4164 – Centro

Telefone: (45)9933-8077

Site: https://www.luigiapizzeria.com.br/

Instagram: https://www.instagram.com/luigiapizzeria/

MONKA ALIMETAÇÃO SAUDÁVEL

Aqui no Monka presamos pela qualidade e uma alimentação saudável, servimos 

almoço, shakes, lanches, e etc, nosso cardápio é bem completo, não utilizamos 

conservantes, todos nossos temperos são in natura.

Fone: (45)99811-9321

Instagram: https://instagram.com/monkaalimentacao?utm_medium=copy_link

SANTA FELICIDADE

Massas artesanais, risotos e polenta, além de frango frito e saladas, em ambiente 

familiar e aconchegante.

Rua Castro Alves 2401

Fone: (45) 3226-2918 / (45) 9.9961-4426

Instagram: https://www.instagram.com/restsantafelicidade/?hl=pt-br

RESTAURANTE ARMAZEN 

Gastronomia de Qualidade para os paladares mais exigentes. Culinária 

Internacional.

R. Treze de Maio, 1558 – Centro

TEL: (45) 3038-4642

SITE: restaurantearmazem.com.br
INSTA: @restaurantearmazem

BONI VILLA

Uma Vila Gastronômica completa. Adega, Pizzas, Carnes e Oriental.

R. Minas Gerais, 1425 – Centro
(45) 99985-5505

Instagram: @bonivillacascavel

https://www.pateodofogo.com.br/
https://www.instagram.com/pateodofogo/
https://www.luigiapizzeria.com.br/
https://www.instagram.com/luigiapizzeria/
https://instagram.com/monkaalimentacao?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/restsantafelicidade/?hl=pt-br
https://www.google.com/search?q=RESTAURANTE+ARMAZEN&oq=RESTAURANTE+ARMAZEN&aqs=chrome..69i57.14335j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.restaurantearmazem.com.br/cardapio
https://www.google.com/search?hl=pt-BR&sxsrf=APq-WBvtPr_6O5XgXKBK4bXWSXwKz0WCtg:1644166985407&q=boni+villa+cascavel&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjR9faox-v1AhVaLbkGHUC3BwkQBSgAegQIAhA3&biw=1366&bih=568&dpr=1


Cascavel Convention & Visitors Bureau (CCVB) 

Entidade de marketing turístico e de eventos, independente, sem fins 
lucrativos, apartidária, instituído e mantido pela iniciativa privada 
pertencente ao trade turístico local, tendo como missão desenvolver de 
maneira estratégica o setor de eventos.

Visa também o aumento do fluxo de turistas, a geração de negócios, e 
consequentemente, o aprimoramento da infraestrutura e 
serviços, tornando a cidade ainda mais receptiva e preparada para 
receber o visitante. Entre as empresas parceiras e mantenedoras do 
CCVB, estão os meios de hospedagem, espaços para eventos, agências 
organizadoras de eventos, decoração de eventos, restaurantes, 
cervejarias, produção fotográfica, Agencias de comunicação, locadora 
de automóveis, sistemas gestores de eventos, postos de combustível 
e turismo local.

A missão do CCVB é captar e apoiar a geração e promoção de 
eventos a serem realizados em Cascavel, incentivando também o 
incremento do número de participantes, a prestação de serviços 
qualificados e boa recepção. Este apoio é dado de forma institucional e 
gratuita a entidades interessadas na realização de eventos na cidade.

O apoio ao CCVB é dado das seguintes formas:

· Assessoria na criação de estratégia e apoio na preparação de 
material técnico para candidatura de Cascavel;

· Intermediação de contatos com órgãos públicos para obtenção de 
apoio institucional, agendamento, organização, coordenação de visitas 
de inspeção;

· Agendamento e intermediação de contatos com fornecedores de 
eventos;

· Assessoria na organização do evento;

· Inserção do evento no calendário anual de eventos do CCVB;

· Apoio na divulgação do seu evento.

Contrapartida solicitada pela entidade:

· Inclusão da logomarca do CCVB nos materiais impressos como                               
apoio institucional ao evento;

· Priorização dos serviços dos  mantenedores, dentro das                                
necessidades do evento;

Apoio a eventos



PRESIDENTE: 

SILVANA LUIZA RIBEIRO

(45) 99852-3346

PRESIDENTE@VISITECASCAVEL.COM.BR

EXECUTIVA: 

CRISTIANE HICKMANN

(45) 98809-4660

EXECUTIVO@VISITECASCAVEL.COM.BR

,

VISITE CASCAVEL

www.visitecascavel.com.br

@visitecascavel

http://www.visitecascavel.com.br/

