
 
 

 
 

CURITIBA 
  
Como montar seu próprio city-tour 
 
Poucas cidades no Brasil são tão amigáveis para o turista quanto Curitiba. 
Os ônibus de dois andares da Linha Turismo levam a todos os cartões 
postais, exatamente como nas grandes capitais do mundo. O transporte 
público é fácil de ser usado também por quem não mora na cidade, e na 
região central, o táxi não é caro. Na cidade mais verde do Brasil, que tal 
passear de bicicleta? Veja dicas para esquadrinhar Curitiba de todas as 
maneiras. 
 
A Linha Turismo é a maneira mais esperta de passear pelas principais 
atrações turísticas de Curitiba. São ônibus de dois andares que percorrem 
um circuito de 24 atrações em cerca de 2 horas e meia (sem contar as 
paradas). O esquema é hop-on hop-off, ou seja, você escolhe onde descer 
e onde subir. Menos engessado do que um city tour, e mais prático de 
usar do que um ônibus de linha, acaba levando você a mais atrações do 
que provavelmente visitaria. 
 
Como funciona 
 
O passeio com a Linha Turismo custa 35 reais (crianças até 5 anos não 
pagam). O ticket dá direito a 4 reembarques. Ou seja, em um único dia 
você passeia em 6 pontos turísticos: o local de embarque e mais os 5 
pontos onde decidir descer. Além de passar, a bordo, pelas demais 
atrações do trajeto. 
 
O primeiro ônibus sai pontualmente às 9h da Praça Tiradentes, mas o 
embarque pode ser feito em qualquer um dos 24 pontos (veja quais são, e 
os horários, através do link 
http://www.curitiba.pr.gov.br/idioma/portugues/linhaturismo) 
 
Os ônibus param em cada ponto em intervalos de meia hora, em horários 
fixos, e circulam todos os dias, com exceção das segundas-feiras. 
 
Muitas das atrações contempladas têm entrada gratuita. 
 
 
 



 
 

 
 

Sugestão de roteiro 
 
Chegar na Praça Tiradentes um pouco antes das 9h, para pegar o primeiro 
ônibus do dia. O ponto da Linha Turismo fica no meio da praça, logo à 
frente da Catedral Basílica de Curitiba. 
 

           

Sugerimos, entre as principais atrações da cidade, algumas das que 
ficariam mais distantes do centro, e que por isso seria mais prático visitar 
com a Linha Turismo do que por conta própria. Também elegemos pontos 
espaçados, para poder esticar um pouco as pernas entre uma atração e 
outra. 
 
As primeiras paradas da Linha Turismo são no centro de Curitiba e 
arredores: a Rua das Flores, a Rua 24 Horas, o Museu Ferroviário. O ônibus 
passa pelo bonito Paço da Liberdade e cruza a Rua XV de Novembro. O 
primeiro desembarque seria no Jardim Botânico, o sexto ponto da Linha 
Turismo. O ônibus chega lá em pouco mais de meia hora. 

 
A estufa do Jardim Botânico é um dos grandes símbolos da cidade, e o 
bem cuidado parque convida a uma gostosa caminhada. A trilha do Jardim 
das Sensações é um teste para os sentidos: são 200 metros para percorrer 
de olhos vendados, por entre as plantas. 

 



 
 

 
 

Novamente a bordo, seguirá rumo ao MON, o Museu Oscar Niemeyer. Por 
lá encontrará ótimas exposições (checar antecipadamente o que há em 
cartaz para o período). 
 

 
 
A terceira parada sugerida é a Ópera de Arame, outra atração que é 
símbolo de Curitiba. 

 

 
 
A Ópera de Arame é um grande teatro feito de tubos de aço e vidro, em 
um cenário que é também incomum – a cratera de uma pedreira 
desativada. Em conjunto com a Pedreira Paulo Leminski, que é um grande 
espaço para shows ao ar livre, forma o Parque das Pedreiras. 
 
Esta parada da Linha Turismo serve às duas atrações, mas a Pedreira Paulo 
Leminski estava fechada para reformas. 
 
 



 
 

 
 

Seguindo adiante, a próxima parada sugerida é o Memorial Ucraniano, 
uma homenagem à colônia da Ucrânia em Curitiba. 
 

 

Dentro da capela existe um pequeno museu que conta a dura história do 
povo ucraniano e exibe objetos típicos, como as pêssankas – ovos 
delicadamente pintados à mão, uma tradição de milhares de anos. 
 

       

O Memorial Ucraniano é anexo ao Parque Tingui, para quem quiser esticar 
a visita com uma caminhada. 
 

 



 
 

 
 

 
Passeio encerrará na última parada do circuito: o Setor Histórico da 
cidade. Por ali, os antigos casarões e igrejas preservados quase fazem 
pensar que voltamos no tempo – não fosse um grafite aqui, uma lojinha 
de artesanato acolá. 
 

       

 

 
Estima-se terminar o tour por volta das 17 horas, ou seja, serão 8 horas de 
passeio com a Linha Turismo. Permanecendo de 30 minutos a 1 hora e 
meia em cada local. Por isso, é aconselhável reservar um dia inteiro para 
passear. 
 
** Informações sujeitas a alteração sem prévio aviso 


