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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 E ENCANTAMENTO.



BR 277

BR 369

BR 467

,

Acessos

Rodoviário:

* Projeto de readequação 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 Educação:

 7 universidades 

 Dezenas de cursos

 15 mil alunos em curso superior

 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 Agro:

 Referencia no cooperativismo

 Recordes de produção agrícola

 Criação animal em expansão



TURISMO

Parque Ecológico Paulo Gorski

Parque Municipal Danilo Galafassi

Parque Ecológico Paulo Gorski

Parque Salto do Portão

MAC – Museu de Arte de Cascavel

Galeria Dirceu Rosa

Ecoturismo de aventura



Estrutura

trade turístico

 4 mil leitos na rede 

hoteleira,  com diária 

média de  R$ 140,00.

 Gastronomia ampla, 

com mais de 200 bons 

estabelecimentos de 

culinária diversificada.

 Espaços para a realização    

de eventos, 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.



O Bourbon Cascavel Hotel está 

localizado na região central da 

cidade, são 95 aconchegantes 

apartamentos, divididos em 

Superior e Superior Plus, e 1 suíte 

duplex com 220m², o hotel 

oferece também quartos 

conjugados, hipoalérgicos e 

para hóspedes com 

necessidades especiais.

Conta espaços para eventos, 

de 160 metros quadrados 

Localizada no 3º andar, com 

piso de carpete, iluminação 

externa com janelas e foyer, e 

outra de 64 metros quadrados 

Localizada no 4º andar, piso de 

carpete, iluminação externa 

com janelas e tem divisória 

moduláveis, podendo ser 

dividida em duas salas 

menores.

https://www.bourbon.com.br/hotel/bourbon-cascavel/

https://www.bourbon.com.br/hotel/bourbon-cascavel/


Construído em meio a uma 
ampla área verde, o hotel tem 
localização privilegiada na 
rodovia BR 277, estando a 
apenas 5 km do centro da 
cidade, o estabelecimento 
oferece diversas opções de 
serviços e lazer. Sua estrutura 
100% livre de tabaco, conta 
com 104 apartamentos e suítes 
climatizados, incluindo 
unidades adaptadas para 
pessoas com deficiência, 
ambientes petfriendly, 
restaurante, piscina, área 
verde, academia, quadra de 
tênis, campo de futebol, 
churrasqueira e 
estacionamento amplo. 

Além disso, o conta com 
quatro salas de eventos de 15, 
26, 53 e 129 metros quadrados 
e Foyer.

https://www.deville.com.br/hotel-deville-express-cascavel/

https://www.deville.com.br/hotel-deville-express-cascavel/


O Harbor Querência Hotel, 

dispõe de uma excelente 

estrutura que conta com 

business center, wi-fi gratuito, 

lavanderia, room service, 

estacionamento privativo, 

fitness center, uma belíssima 

piscina adulto e infantil com 

churrasqueira, além de um 

grande restaurante, que 

comporta grandes eventos e 

casamentos.

Dispõem  de quatro  salas de 

eventos, sendo elas de 28, 45, 

55 e 150 metros quadrados, 

totalmente equipadas.

https://www.harborhoteis.com.br/harbor-querencia-hotel/o-hotel

https://www.harborhoteis.com.br/harbor-querencia-hotel/o-hotel


Hotel Caiuá Cascavel, é um 

moderno empreendimento que 

está estrategicamente 

localizado no centro da 

cidade, próximo a prefeitura, 

bares, restaurantes, farmácias, 

supermercados e shopping 

center.

Conta com 118 apartamentos, 

estacionamento,  academia, 

restaurante e bar. 

Suas  três salas de eventos, são 

totalmente equipadas, sendo 

elas no tamanho de 30 , 70 e 90 

metros quadrados.

http://www.hotelcaiua.com.br/cascavel

http://www.hotelcaiua.com.br/cascavel


Vibrante hotel econômico, 
aberto a todos

O ibis Cascavel está à sua 
disposição para recebê-lo com 
conforto, em um ambiente 
convidativo e bem decorado. 
Todo o ambiente do hotel é 
acessível, e os quartos são 
aconchegantes, climatizados e 
possuem wi-fi grátis. No 
restaurante do hotel, localizado 
no lobby, você encontra café-
da-manhã (opcional), almoço 
e jantar. Além disso, esse hotel 
ibis em Cascavel possui salão 
de eventos para até 30 
pessoas, Bar, Espaço Kids e 
estacionamento 24 horas. E seu 
cão é bem-vindo (mediante 
taxas).

Aproveite os benefícios de se 
hospedar em um hotel ibis em 
Cascavel. Sua estada terá tudo 
que precisa para ser 
confortável e prazerosa, bem 
localizada, próximo ao principal 
shopping da região, e por um 
preço acessível. 

https://all.accor.com/hotel/7826/index.pt-br.shtml

https://all.accor.com/hotel/7826/index.pt-br.shtml


Hotel Nevada é uma das mais novas 
opções de hospedagem para quem 
visita Cascavel, proporcionando 
conforto, qualidade e economia, 
juntamente com atendimento familiar 
para sua melhor estadia. Com 
experiência em hotelaria no Mato 
Grosso do Sul por mais de 30 anos, a 
Família Santin, em busca de um lugar 
promissor e bem localizado 
comercialmente, veio disponibilizar seus 
serviços de atendimento ao hóspede 
por meio de hotelaria na cidade de 
Cascavel.

Estrutura

Para atender de maneira moderna e 
personalizada as expectativas dos seus 
hóspedes, o Hotel Nevada dispõe de:

- Estacionamento próprio no térreo e de 
fácil acesso, disponibilizado como 
cortesia na hospedagem;

- Café da manhã completo servido no 
térreo, gratuito ao cliente hospedado;

- Wi-fi de alta velocidade GRATUITA em 
todas as dependências do Hotel;

- Sala de Tv a Cabo coletiva;

- Refeitório arejado;

Cores modernas permitem um 
aconchego particular nos 
apartamentos, proporcionando 
condições para uma hospedagem 
tranqüila e confortável. Nossos 
apartamentos são equipados com TV a 
Cabo, Telefone com discagem direta, 
Wi-fi gratuita em todos os apartamentos 
e Ventilador de teto; com opcionais de 
Ar condicionado e Frigobar.

http://www.hotelnevadacascavel.com.br/

http://www.hotelnevadacascavel.com.br/


O Hotel Sauipe está localizado 

no centro de Cascavel - face 

leste, próximo a bancos, 

shoppings, supermercados e 

restaurantes. Possuindo 

amplas instalações modernas e 

aconchegantes com uma 

equipe preparada para 

atendê-los da melhor forma 

possível.

Com 96 apartamentos, o hotel 

acomoda todos os hóspedes 

confortavelmente em seus 

quartos.

Todos os apartamentos 

possuem TV de LCD com canais 

por assinatura, telefone, 

internet wi-fi gratuita e 

bancada para trabalho.

https://www.hotelsauipe.com.br//

http://www.hotelnevadacascavel.com.br/


O Hotel Plaza Cascavel, esta 

localizado no coração da 

cidade e oferece uma serie de 

serviços aos seus hospedes: 

 √ Café da manhã

√ Wifi gratuito

√ Espaço gourmet e Pub

√ Jardim e Espaço Kids

√ Aceitamos PETs de 

pequeno porte

√ Acessibilidade em alguns 

quartos

√ Serviço de manobrista

√ Estacionamento gratuito

√ Recepção 24 horas

√ 40 anos de tradição

√ Melhor custo-benefício

√ Aceita os principais cartões 

de crédito

http://plazacascavel.com.br

http://plazacascavel.com.br/


Os quartos modestos são 
decorados com toques 
coloridos e oferecem Wi-Fi 
gratuito, TVs com tela plana e 
frigobares. As suítes ecléticas 
com ambiente retrô incluem 
banheiras de hidromassagem 
no quarto, banheiros com box 
de vidro e bar com banquetas.

As comodidades de cortesia 
incluem estacionamento e um 
buffet de café da manhã 
servido em uma sala moderna.

Wi-Fi gratuito   

Café da manhã   

Estacionamento   

Ar-condicionado   

Serviço de lavanderia   

Permite animais

https://www.hoteltrevocascavel.com.br/

https://www.hoteltrevocascavel.com.br/


Apoio a eventos

Convention & Visitors Bureau (CVB) – VISITE CASCAVEL 

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 CVB, 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 Visite Cascavel 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 CVB 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 CVB;

· Apoio na divulgação do seu evento.

Contrapartida solicitada pela entidade:

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

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



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/

