CONHEÇA A FRONTEIRA BRASIL – PARAGUAI.
XIV SIMPÓSIO BR ASILEIRO DE GEOGR AFI A FÍSICA APLIC AD AUFGD

Passeio 2 dias e 1 noite:
15 e 16 de julho 2011
R$ 285,00 por pessoa/ apto duplo
Roteiro da Viagem:
1º DIA - SEXTA-FEIRA - 15/07/11 - SAÍDA DE DOURADOS A PONTA PORÃ
 8:00 h – Saída de Dourados
Deslocamento em van executivo [ar condicionado, bancos reclináveis, TV e DVD] para
grupo de no mínimo 10 pessoas - embarque na UFGD (tenda da PASSEIO) ou lugar a
combinar;
 9:30 h – Chegada a Ponta Porã
 10:00 h– Check-in no hotel e acomodações quartos duplos, triplos
 11:00 h – Saída para almoço
14:00h City tour Ponta Porã /Pedro Juan Caballero

Circuito turístico-cultural médio (aproximadamente 2:00 h
de duração) – Acompanhamento de guia local
ROTEIRO DE VISITAÇÃO EM PONTA PORÃ - BRASIL

a) Antiga estação rodoviária e Castelinho – Ponta Porá território e a
visita de Vargas – a ferrovia e o desenvolvimento da fronteira. Por um
breve período de tempo, na história do Brasil, Ponta Porã foi um dos
territórios da nação brasileira

b) Museu da Erva Mate – Explanação histórica – a extração da ervamate e a colonização do cone sul de Mato Grosso do Sul - o museu
abriga livros, fotos e especialmente instrumentos e peças antigas
relativas ao trabalho ervateiro na fronteira do Brasil com o Paraguai.
Pode-se, por exemplo, descobrir uma foto histórica da passagem de
Getúlio Vargas por Ponta Porã, ou conhecer uma réplica de um barbaquá
– instrumento usado na secagem da erva-mate.

LOCAIS DE VISITAÇÃO EM PEDRO JUAN CABALLERO – PARAGUAI

A) Hotel Cassino Amambaí (OPCIONAL) – visitação às
dependências – degustação de taça de champagne -construção
inspirada em cassinos de Las Vegas.
Como o jogo é permitido em terras paraguaias, o cassino recebe
muitos visitantes especialmente em feriados e finais de semana

b) Laguna Punta Porã – A Fundação das cidades gêmeas e
parada das carretas ervateiras – parada para fotos
O nome da lagoa foi transferido para a cidade brasileira. Nas fotos
antigas, divisa-se a lagoa rodeada de carretas ervateiras. Alguns historiadores afirmam que a
origem das duas cidades seriam alguns casebres que se localizavam em torno dela.

c) Feira Popular de PJC- [OPCIONAL] – visita às dependências da feira –
o contato com os produtos típicos do Paraguai: a diversidade das ervas
medicinais, as frutas, as verduras, e sua influência sobre a cultura de fronteira.
A diversidade de línguas – nome de frutas e verduras [guarani, espanhol e português], o hábito
do tereré e algumas comidas regionais.
Parada para compras e passeios no centro de Pedro Juan Caballero. Studio Center e
outras lojas.
19:00 h – Retorno ao hotel
21:00 h – Saída para jantar
Algumas sugestões: cozinha internacional, cozinha típica (parrilhada paraguaia no DE PEPEE
restaurante), cassino.
Pernoite em Ponta Porã ou Pedro Juan Caballero – hotel***
2º DIA - SÁBADO - 16/07/11 – VISITA AO PARQUE CERRO CORÁ
7:30 h – Processo de imigração no Paraguai e visita ao Parque Nacional Cerro Corá
- Acompanhamento de guia especializado

As principais atividades propostas para esse passeio são circuito histórico “A Grande
Guerra”, a Guerra do Paraguai, projeto preservacionista e de contemplação do Parque de
Nacional de preservação ambiental. Atividade lúdica: trilha no meio da mata e a subida ao
Cerro Muralha, de onde se avista todo o parque com seus animais e plantas típicos.
O PARQUE
O parque situa-se a 37 quilômetros de Ponta Porã (em
território do Paraguai), estado de Mato Grosso do Sul, Brasil,
com via asfaltada, a ruta Quinta (rodovia 5), a qual une a
cidade de Pedro Juan Caballero a Concepción, no Paraguai. O
espaço que hoje ocupa o Parque Nacional Cerro Corá foi
designado em 1960 como reserva militar com a finalidade de
preservar a riqueza histórica deste sítio. No ano de 1976,
declaram-no reserva para parque nacional, denominando-o de
Parque Nacional Cerro Corá, com uma superfície de 5538 hectares. Esse parque se encontra
dentro do Departamento de Amambay, Município de Pedro Juan Caballero, Paraguai. Ele
possui paisagem de característica singular, onde se destaca a Cordilheira de Amambay. Ao

destas serras, escorre importante rede de arroios e rios, destacando-se o Apa, o Aquidaban e
Ypané.
Cerro Corá, com uma paisagem diversificada, é formado por bosques úmidos na base
dos cerros e às margens dos rios e arroios. Nele há o cerrado, o cerradão, pastagens nas
planícies, tudo isso forma uma rede que contém uma vida silvestre protegida.
O MUSEU DO PARQUE E A RECEPÇÃO

Recepção do parque com visita a museu e sala de
preleção dos guias
No percurso do parque há trilhas no meio da mata nas
quais se fazem observação das espécies nativas da região, que
são bastante diversificadas e ilustrativas da flora regional.
Também é possível observar, neste trajeto, a fauna,
especialmente pássaros e outros pequenos mamíferos.

A trilha no meio da mata e às margens do rio Aquidaban
O MAJESTOSO RIO AQUIDABAN E SUAS MATAS
CILIARES
O PARQUE HISTÓRICO – CERRO CORÁ, PALCO
DA ÚLTIMA BATALHA DA GRANDE GUERRA
(GUERRA DO PARAGUAI)
Além das belezas naturais da fauna e da flora o parque guarda a história de
um dos locais mais emblemáticos da Guerra da Tríplice Aliança (1865 - 1870) que
envolveu Uruguai e Argentina, sob o comando do Brasil, diante dos paraguaios. Foi
lá, às margens do rio Aquidaban Nigui que o ditador
Francisco Solano López morreu em 1º de março de 1870 depois de
ser atingido por soldados brasileiros, marcando o fim do sangrento
conflito conhecido pelos brasileiros como a Guerra do Paraguai.
Túmulo de Mal. Solano Lopes – Cerro Corá

13:00 h – Almoço e compras no Shopping China importados
17:00 h – Retorno a Dourados

DETALHES DO INVESTIMENTO
Inclui








1 pernoite em hotel*** , com café da manhã;
Transporte de Dourados a Ponta Porã / Ponta Porã / Cerro Corá / Dourados;
Transfers para os passeios previstos;
City tour em Ponta Porã e Pedro Juan Caballero;
Visita ao Parque Histórico Cerro Corá;
Lanche + refrigerante + água mineral no Parque Cerro Corá
Acompanhamento de guias.

Não inclui
 Gastos pessoais;
 Seguro viagem (opcional);
 Refeições não previstas acima;
VALOR DO INVESTIMENTO
Grupo de 10 pessoas:
R$ 245,00 por pessoa/apto triplo e quádruplo
R$ 285,00 por pessoa/apto duplo
R$ 350,00 por pessoa/apto individual
DOCUMENTO OBRIGATÓRIO – IDENTIDADE NACIONAL OU PASSAPORTE
(atenção: nenhum outro tipo de documento com foto é aceito para processo de
imigração)

Garanta a sua vaga! Faça a sua reserva antecipada!
contato@passeioturismo.com.br

Grupos com locomoção própria solicitar orçamento diferenciado por email ou
fone (67) 3423 9909

