Dicas para a sua viajem
e
Como chegar ao local do evento
(Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste)
CLIMA:
O final de abril é o meio do outono no Brasil. Em Foz do Iguaçu, a temperatura média nesta
época é de 25ºC. Não é um mês de muitas chuvas e o clima é considerado pelos habitantes da
cidade como excelente, por não ser tão quente e ainda não estar muito frio.
TRANSPORTE:
A cidade conta com sistema de ônibus e de táxis para atender aos turistas. O sistema de ônibus
está centralizado no terminal de transporte urbano (TTU), por onde passam todos os ônibus da
cidade (exceto os internacionais que vão para a Argentina (Puerto Iguazu) e Paraguai (Ciudad del
Este), que param próximo ao TTU). A passagem de ônibus custa R$ 3,20. Os horários e
itinerários

das

linhas

de

ônibus

da

cidade

podem

ser

conferidos

no

link:

http://www.pmfi.pr.gov.br/conteudo/?idMenu=570
• DO AEROPORTO PARA O CENTRO DA CIDADE (e vice-versa): Para deslocamento do
aeroporto até o centro da cidade, pegue o ônibus de número 120. Ele passa pelas
principais avenidas da cidade, como a Avenida das Cataratas, Av. Jorge Schimmelpfeng e
Av.Juscelino Kubistcheck e também próximo a diversos hotéis do Centro. Outra alternativa
é apanhar um táxi, cujo valor médio de corrida para este trajeto é de R$ 50,00.
• DO CENTRO DA CIDADE ATÉ A UNIVERSIDADE (e vice-versa): O local de realização
do evento é a Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste (Av. Tarquínio Joslin
dos Santos, 1300). Em média, a distância da Unioeste até o centro da cidade é de 10 Km.
As linhas de ônibus que dão acesso à universidade são a Linha 65 (Universitária), 70
(Cidade Nova/INSS) e a linha 10 (Cidade Nova). Já um táxi saindo do centro até a
universidade custa aproximadamente R$ 40,00.
RESTAURANTES, BARES E CASAS NOTURNAS:
A oferta gastronômica em Foz do Iguaçu é muito grande. A cidade possui restaurantes e bares de
diversos estilos e faixas de preço. Abaixo citamos alguns mais famosos.
Vó Bertila Pizza & Pasta (Rua Bartolomeu de Gusmão, 1116): restaurante italiano, serve massas
e pizzas assadas no forno a lenha. Ambiente acolhedor, romântico. ($$)
La Mafia Trattoria: trattoria italiana, serve variados tipos de massas e pratos italianos. Possui
extensa carta de vinhos. ($$)

Ouvidoria: bar no estilo "boteco". O cardápio é especializado em comida brasileira, servindo
porções de bolinhos e outros petiscos clássicos da culinária boêmia. Ambiente aconchegante que
reúne também diversas opções de cervejas e cachaças. Bom para ir com os amigos. ($)
Capitão Bar: um dos bares mais tradicionais da cidade. Na avenida do "agito", tem cardápio
extenso de comidas e bebidas. Frequentado por pessoas de diversas idades, é bom para tomar
uma bebida gelada e apreciar o movimento. ($$)
Sushi Hokkai: restaurante japonês tradicional em Foz do Iguaçu. O cardápio contém vários
pratos da culinária japonesa, indo além do sushi. ($$$)
Rafain Churrascaria: churrascaria que oferece show artístico no período da noite. Muito popular
entre os turistas ($$$)
Taj Bar: bar com inspiração indo-asiática, é bastante badalado. Nas sextas-feiras e finais de
semana possui DJ's e reúne muita gente jovem. ($$$)
Brasa Burger Hamburgueria: hamburgueria na Avenida Brasil, que concentra vários hotéis,
serve hamburguer feito na brasa e o tradicional shawarma. Ambiente simples e descontraído. ($)
Confeitaria Jauense: tradicional confeitaria de Foz. Ótima para um lanche rápido ou café de
tarde. Não deixe de provar a coxinha de frango e catupiry - é famosíssima. ($)
Zeppelin Old Bar: casa noturna que é misto de bar e casa de shows. Todas as noites uma banda
de Rock, Blues ou Jazz se apresenta, sendo que nos finais de semana é a melhor opção para
aqueles que desejam "esticar" a noite e gostam de rock n' roll. Professores, estudantes e
doadores de sangue pagam meia-entrada. ($$)
Wood's: casa noturna sertaneja. É bastante movimentada nos finais de semana. ($$$)
$ - até 30 reais por pessoa;
$$ - de 30 a 60 reais por pessoa;
$$$ - de 60 a 100 reais por pessoa.
TELEFONES ÚTEIS DE FOZ DO IGUAÇU:
Antes de digitar o fone não se esqueça do código da operadora e dos códigos de área do Brasil
(55) e Foz do Iguaçu (45), se for o caso.
Aeroporto: 3521-4200
Auxílio ao Turista: 0800-451516
Emergência e Urgência para Traumas e Emergências (SIATE): 193
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU): 192
Emergência e Urgência Policial: 190
Farmácia 24 Horas: 3523-5003 (FarmaRede) ou 3025-1332 (Farmácia Preço Justo)
Foztrans Transportes Urbanos: 3572-4662

Hospital Municipal: 2105-1950
Hospital Costa Cavalcanti: 3576-8000
Polícia Federal: 3576-5500
Rodoviária: 3522-2590
COOPERTAXI: 3524-6464
Consulado Argentino em Foz do Iguaçu: 3574-2969
Consulado Honorário da França: 3529-6850
Consulado Honorário de Honduras (Hotel Lider): 3028-0223
Consulado Paraguaio em Foz do Iguaçu: 3523-2898
Consulado Honorário de Portugal: 3573-6137
Hotéis perto do terminal de ônibus urbano, no centro da cidade:
The 10 Best Hotels Near Urban Transport Terminal | Hotels.com

http://www.hotels.com/de1747214/hotels-near-urban-transport-terminal-foz-do-iguacu-brazil/?pos=HCOM_US&locale=en_US
http://www.nadaiconforthotel.com.br/acomodacoes#
https://www.chelagarto.com/pt/component/chelagarto/hostels/37-hostel-foz-do-iguacu.html

