
 

 

 

 

 

MINUANOVIAGENS@MINUANOVIAGENS.COM.BR  FONE/WHATSAPP: (55) 9 9144 - 8858  
 

DATA 

Roteiro de viagem 
Circuito Holandês 

Castro/PR – Tibagi/PR – Carambeí/PR 

Saída: 17/09/2021 às 18h00 
Retorno: 21/09/2021 
 

INCLUSOS E VALOR 

Ônibus DD de última geração 
Transporte local para os passeios 

2 diárias em Hotel 
Ingressos nos atrativos 

Passeios conforme roteiro 
Lacnhe e água mineral durante a viagem 

Coordenadores da Minuano Viagens 
R$ 790,00 por pessoa parcelado em 05 

x a partir do dia 10/05/2021 
 

 
 

ITINERÁRIO 

CASTRO/PR 
Fazenda Capão Alto (Ingresso incluso)  

É uma fazenda histórica localizada em Castro, interior do estado do Paraná. 

A fazenda é o marco histórico para a fundação da cidade de Castro e o berço dos Campos Gerais, 

fazendo parte das atrações turísticas do distrito de Castrolanda, pois além do prédio histórico (a 

sede da fazenda), possui um sítio arqueológico com ruínas de uma capela, em taipa (e possíveis 

restos mortais de padres Carmelitas), além das casas utilizadas como senzalas para os escravos. 

Centro Cultural Castrolanda (Ingresso incluso) 

O Centro Cultural Castrolanda foi inaugurado no dia 30 de novembro de 2016 e reúne os espaços de 

cultura e memória da comunidade, como o Museu Histórico de Castrolanda, a biblioteca, a loja de 

artesanato Artelanda e o Memorial da Imigração Holandesa que ocupa o moinho De Immigrant.   

Parque de exposições onde acontece a Agroleite. Uma das maiores feiras do ramo no Brasil 

TIBAGI/PR 
Cânion Guartelá (Passeio com guia incluso) 

O Canyon Guartelá fica no município de Tibagi, a aproximadamente 200 km de Curitiba, e pode ser 

considerado o 6º maior cânion do mundo, levando em conta sua extensão de 30 km e desníveis de até  

450 m. Assim, o Parque Estadual do Guartelá protege uma área importante de patrimônio natural e 

arqueológico da região. (Passeio com guia incluso) 

Fenda do Nick (Ingresso, tranfer mais Guia inclusos) 

A Fenda do Nick é uma fissura geológica da era Gondwana, com aproximadamente 1km de extensão e 

foi descoberta recentemente.  

CARAMBEÍ/PR 

Parque Histórico de Carambeí (Ingresso incluso) 
Considerado um dos maiores museus a céu aberto do Brasil, com seus mais de 100 mil m², o Parque 

Histórico de Carambeí se destaca por ser um projeto de caráter sociocultural com o compromisso 

de preservar a memória dos imigrantes que se estabeleceram na cidade de Carambeí e difundir a 

cultura por meio de seu Patrimônio Material e Imaterial.  

Logo após este passeio retornamos a cidade de origem. 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fazenda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Castro_(Paran%C3%A1)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paran%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campos_Gerais_do_Paran%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Castrolanda
http://www.curitiba-travel.com.br/pt/Passeio_Canyon_Guartela

