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PARANÁ
Conhecido como a “terra de todas as gentes”, pela sua população 
formada por diversas culturas, como indígenas, portugueses, 
negros, italianos, alemães e japoneses, o Paraná tem cinco 
zonas naturais que reservam agradáveis surpresas para seus 
visitantes: o Litoral, a Serra do Mar, O Primeiro, Segundo e 
Terceiro Planaltos. A capital, Curitiba, moderna e cosmopolita, 
exibe os melhores índices de qualidade de vida do país, com 
inúmeros parques e áreas verdes, elevada renda per capita e uma 
vida cultural movimentada por dezenas de museus, memoriais, 
teatros, cinemas e galerias de arte. O Sesc Caiobá está localizado 
na cidade litorânea de Matinhos.

Ilha do Mel – Paranaguá

Guia Sesc de Férias
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Matinhos está distante 111 km de 
Curitiba, capital do Paraná, e o acesso 
é feito pela rodovia BR-277. Diária com 
pensão completa, 137 acomodações 
(3 apartamentos para pessoas com 
deficiência), ar-condicionado, TV, 
telefone, cofre e frigobar. Recepção 
aberta 24h. Infraestrutura: centro de 
eventos, piscina, brinquedoteca, salas 
de jogos, fitness e leitura, recreação, 
quadras esportivas, restaurante, bar e 
lanchonete. 
x Gratuito, 156 vagas.

1 O que fazer na cidade
Matinhos possui 36 balneários e inú-
meras belezas naturais, como o Morro 
do Escalvado, coberto por vegetação 
nativa, a Ilha das Tartarugas, conhecida 
pelo seu farol, o Parque Florestal Rio da 
Onça, que preserva a flora e fauna locais, 

o Mirante das Pedras e a Ilha do Mel, ele-
vada à condição de Reserva da Biosfera, 
durante a Eco-92. Reserve tempo para 
fazer um passeio de trem pela Serra do 
Mar, participar da Festa de São Pedro, 
em junho, apreciar o artesanato local e 
ainda conferir o Fandango, festa típica 
dos caboclos e pescadores que habitam 
a região litorânea do Paraná.
F Adega Beira-Mar, Bar e Restaurante 
Geribá, Casa do Camarão, Churrascaria 
Seben, Flórida Restaurante, Pizzaria 
e Can tina do Nono e restaurante 
Pachekinho.

V Serviços
$ Banco do Brasil, Bradesco, Caixa  
Eco nômica Federal, HSBC e Itaú. 
R Locamar. Z Beck Turismo, BBC 
Tu rismo e Secretaria Municipal de Tu-
rismo e Desenvolvimento Econômico. 

Sesc Caiobá – Centro de Turismo e Lazer 
V x F $ R Z
Rua Dr. José Pinto Rebelo Júnior, no 91 – Praia de Caiobá
CEP: 83260-000 – Matinhos
Central de reservas

| (41) 3304-2204 fax (41) 3304-2185

m reservascaioba@sescpr.com.br
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