
 

 

Passe um dia de caiçara em Paranaguá! 

Este tour foi pensado em possibilitar a vivencia de um Caiçara, dedicado 

à pesca artesanal e criador de uma rica cultura voltada para o mar... 

Neste Tour, você viverá como vivem os caiçaras, provando desde seu 

café da manhã, o passeio pelo centro histórico, o barco e almoço típico 

na bela Ilha de Piaçaguera... 

Piaçaguera vem do tupi e quer dizer “caminho de passagem antigo”. A 

comunidade localizada exatamente à frente da Ilha da Cotinga e do 

Terminal de Contêineres de Paranaguá é uma comunidade caiçara.  

Dentre suas riquezas estão a natureza exuberante da baía de Paranaguá 

que contrasta com os navios e canoas que navegam em suas águas, a 

igreja antiga, o sambaqui, as frutas típicas, suas lendas locais e outras 

histórias intrigantes. Abaixo, o roteiro (que pode ser alterado de acordo 

com o interesse do operador): 

 

9:00 – Chegada ao Aquário 

9:30 – Café da manhã com tradicional pastel ou café da manhã tradicional (pão 

de queijo, cueca virada, salgadinhos, café e suco); 

10:00 – Tour Centro histórico - Monumentos da praça e Museu, Mercado de 

artesanato, estórias da implantação da antiga cidade, foto do grupo junto ao 

caranguejão. 

11:00 – Embarque nas seguras embarcações da Barcopar, com visita ao 

mangue, visão dos navios no porto e avistamento da rica fauna da Baía de 

Paranaguá... se você tiver sorte poderá ter sua viagem acompanhado pelos 

famosos botos. 

12:00 – Desembarque na ilha de Piaçaguera, com almoço caiçara (com direito à 

buffet livre, peixe fresco e refrigerante). Contemplação da ilha e pequeno 

descanso.  

14:00 – Visita monitorada ao Aquário 

15:30 – Tour Centro Histórico 2, Fonte velha (século XVII), Casario da rua X, 

igrejinha São Benedito, Catedral e Parada para Sorvete Artesanal – já incluso. 

16:30 – Retorno ao Aquário  

17:00 – Fim das atividades   

 

 



_____________________________________________________________ 

Número mínimo de participantes: 20 pessoas 

Valor por pessoa: R$180,00 

A reserva deverá ser feita com 40% do valor, com no mínimo 1 semana 

antes da visita. O restante poderá ser pago no dia. 

Os passeios serão feitos à pé, com a exceção do Santuário do Rocio, que 

utilizará o ônibus do grupo. 

Para contratar o serviço ou tirar qualquer dúvida, entre em contato com 

Carolina, pelo e-mail ambiental@aquariodeparanagua.com.br ou pelos 

telefones (41) 2152-4880 e (41) 98747-4607.  
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