
Manual de informações – Segundo Festival de Minifoguetes de 

Curitiba – 18 à 20/04/2015 
 

Este manual destina-se a apresentar possíveis informações de interesse para os integrantes da 

competição: os locais, as linhas de ônibus, locais para alimentação e lista de hotéis. 

 

1. Locais 

 

Aeroporto Internacional de Curitiba (Aeroporto Afonso Pena). 

Endereço: Av. Rocha Pombo, n° 2730. Bairro: Águas Belas, Município de São José dos Pinhais. 

Telefone: (41) 3381-1515. 

Página: http://www.infraero.gov.br/index.php/aeroportos/parana/aeroporto-afonso-

pena.html 

Distâncias: 18 km até o centro de Curitiba (1 hora e 20 minutos de ônibus) e à 13 km (1 hora de 

ônibus) da rede hoteleira de Curitiba. 

 

Estação Rodoferroviária de Curitiba. 

Endereço: Av. Pres. Affonso Camargo, 330. Bairro: Jardim Botânico, Curitiba. 

Telefone: (41) 3320-3000 e (41) 3320-3045 

Página eletrônica: http://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/comunidade/rodoferroviaria 

Distância: 2,5 km (8 minutos de ônibus) até o centro de Curitiba. 

 

Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná Bloco IV – Eng. Mecânica. 

Endereço: Av. Cel. Francisco H. dos Santos, 210. Bairro Jardim das Américas, Curitiba – PR. 

(41) 3360-4000 – Geral da UFPR. 

(41) 9908-7917 (TIM) – Antonio Carlos Foltran (Comissão organizadora). 

(41) 9906-5002 (TIM) – Carlos Henrique Marchi (Comissão organizadora). 

(41) 9841-6507 (VIVO) – Ana Eliza (Comissão organizadora). 

http://www.infraero.gov.br/index.php/aeroportos/parana/aeroporto-afonso-pena.html
http://www.infraero.gov.br/index.php/aeroportos/parana/aeroporto-afonso-pena.html
http://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/comunidade/rodoferroviaria


(41) 8831-4691 (Claro) – Diego Moro (Comissão organizadora). 

Distância: 9,1 km (35 minutos de ônibus) até o centro de Curitiba. 

 

 

Figura 1: Vista aérea do Centro Politécnico da UFPR (delimitado pela linha fechada amarela). 

 

A Universidade Federal do Paraná, UFPR é a universidade mais antiga do Brasil e símbolo de 

Curitiba. Possui 6 campus onde estão distribuídos 88 cursos de graduação atendendo 

aproximadamente 22 mil alunos. Na Pós Graduação a universidade oferece 55 cursos de 

Mestrado e 36 de Doutorado onde estudam 3400 alunos. A UFPR tem aproximadamente 2000 

docentes e 3500 servidores ocupando funções técnicas e administrativas. 

 

Fazenda Canguiri. Propriedade da Universidade Federal do Paraná. 

Endereço: Rua Ivone Pimentel, 1000, Município de Pinhais – PR (notar que não é o mesmo 

município onde fica o aeroporto Afonso Pena). Na região metropolitana de Curitiba há muitos 

municípios e principalmente bairros com nomes parecidos. 

Por se tratar de uma região relativamente afastada e com poucas opções boas de transporte, a 

organização do evento fará a contratação de ônibus para quem desejar esta opção de 

transporte, mas para tal a equipe deverá preencher e enviar um formulário (editado no quadro 



de avisos em momento oportuno e com antecedência). A Figura 2 mostra a vista aérea do local 

e a localização no Google Maps pode ser obtida no endereço: 

https://maps.google.com.br/maps?hl=en&ll=-25.387981,-

49.128778&spn=0.007182,0.016469&t=h&z=17 

 

 

Figura 2: Vista aérea da Fazenda Canguiri, em Pinhais. 

 

2. Taxis 

 

2.1 Empresas tradicionais: 

 

RTC – Rádio Táxi Curitiba: Telefone: (41) 3376-7676 ou 0800-600-7676. Página: 

http://radiotaxicuritiba.com.br/ 

 

Rádio Taxi Capital: (41) 3264-6464. Página: http://www.radiotaxicapital.com.br/ 

 

Lig Taxi, Rádio Taxi Cidade: (41) 3333-3333. http://taxionline.com.br/ 

 

2.2 Estimativa de custos do deslocamento com taxi: 

 

Trajeto Centro Politécnico – Aeroporto: bandeira 1: R$ 40,70, bandeira 2: R$ 48,50 

https://maps.google.com.br/maps?hl=en&ll=-25.387981,-49.128778&spn=0.007182,0.016469&t=h&z=17
https://maps.google.com.br/maps?hl=en&ll=-25.387981,-49.128778&spn=0.007182,0.016469&t=h&z=17
http://radiotaxicuritiba.com.br/
http://www.radiotaxicapital.com.br/
http://taxionline.com.br/


Trajeto Aeroporto – Centro Politécnico: bandeira 1: R$ 38,96, bandeira 2: R$ 46,36 

Trajeto Centro Politécnico – Rodoferroviária: bandeira 1: R$20,04, bandeira 2: R$ 23,30 

Trajeto Rodoferroviária – Centro Politécnico: bandeira 1: R$ 16,46, bandeira 2: R$ 18,94 

Trajeto Centro Politécnico – Fazenda Canguiri: bandeira 1: R$ 54,53, bandeira 2: R$ 65,29 se 

for pelas R. Prof. Nivaldo Braga, seguindo pela Vitor Ferreira do Amaral, depois na Av. Maringá 

e depois na Estrada da Graciosa. 

Trajeto Fazenda Canguiri – Centro Politécnico: bandeira 1: R$ 55,39 , bandeira 2: R$ 66,43. 

 

Lembrete: Os taxis operam em bandeira 2 entre 22h e 06h nos dias de semana e das 13:00h de 

sábado até 06:00h de segunda-feira. 

 

Demais trajetos de interesse podem ser consultados entrando com os endereços de origem e 

destino no site: http://www.tarifadetaxi.com/curitiba 

 

O custo indicado é aproximado. Por experiência da organização do Festival é sabido que existe 

uma pequena variação nos preços. 

 

3. Transfer Aeroporto 

 

Há pelo menos duas empresas que oferecem serviço de transfer do Aeroporto para Curitiba. É 

um serviço interessante para grupos grandes de passageiros. O translado ocorre do aeroporto 

para qualquer endereço dentro de Curitiba. As empresas são: 

 

Rota Candeias: Telefone (41) 3072-7078, site: www.rotacandeias.com.br 

Trajeto fora dos bairros do centro de Curitiba (por exemplo, Jardim das Américas, onde fica o 

Centro Politécnico) tem aumento de custo em 15%. O agendamento com 48h de antecedência. 

Pagamento antecipado por depósito bancário. Preenchimento de contrato de serviços. 

Em seguida é apresentada a tabela de preços, válida até 30/06/15. 

 

 

 

http://www.tarifadetaxi.com/curitiba
http://www.rotacandeias.com.br/pacotes_detail.php?id=122


 

 

 
Executivo Doblô Van Executiva Van Executiva 

Até 03 pessoas 04 a 05 pessoas 06 a 08 pessoas 09 a 11 pessoas 

Aeroporto/Hotel Central ou 

vice-versa 

R$ 115,00 R$ 140,00 R$ 160,00 R$ 180,00 

Aeroporto/Residência ou 

vice-versa 

R$ 115,00 R$ 140,00 R$ 160,00 R$ 180,00 

Serviços Especiais Executivo Doblô Van Executiva   

Carro a disposição por 05 

horas com motorista – 

Franquia 150km 

R$ 470,00 x R$ 415,00 x 

Hora Extra R$ 40,00 x R$ 40,00 x 

Km Extra R$ 1,55 x R$ 1,90 x 

 

 

Ivetur Turismo: Telefone (41) 3365-2000, Site: www.ivetur.tur.br/passeios.php 

Horário de saída: 08:30, preço por pessoa à combinar. 

 

 

3. Linhas de ônibus. 

 

3.1 Linha convencional “Aeroporto”. 

 

Apesar de ser chamado Aeroporto internacional de Curitiba, o Aeroporto Afonso Pena fica 

situado no Município de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O serviço 

de transporte via ônibus é uma opção de transporte interessante. 

A primeira opção é a linha de ônibus convencional da Rede Integrada de Transporte, RIT. Esta 

linha se chama “Aeroporto” vai e volta do Centro Cívico de Curitiba até o Aeroporto. No 

aeroporto seu ponto de parada é em uma “Estação Tubo” próximo à saída do prédio do 

Aeroporto, conforme pode ser visto na Figura 3. 

http://www.ivetur.tur.br/passeios.php


 

Figura 3. Estação tubo da linha “Aeroporto”. Ao fundo o terminal de acesso para embarque e 

desembarque de passageiros. 

 

O valor da passagem é R$3,30 nos dias úteis, sábados e feriados e R$1,50 nos domingos. A 

passagem deve ser paga ao operador de catraca em uma das extremidades da estação tubo 

em que embarcar e não no interior do ônibus, como em muitos outros municípios. Há um 

serviço de voz indicando qual o próximo tubo a fim de auxiliar quem não conhece o trajeto. O 

passageiro poderá embarcar e desembarcar nas várias estações tubo e terminais, dentro dos 

quais poderá tomar outros ônibus sem ter de pagar outra passagem. Este ônibus em geral não 

opera muito cheio e dá para acomodar malas razoavelmente bem. 

As informações referentes ao funcionamento das estações tubo e dos ônibus de linha 

convencional informadas acima são válidas para todas as demais linhas da Rede Integrada de 

Transporte. 

Caso se queira ir diretamente do Aeroporto para o Centro Politécnico da UFPR o usuário 

deverá desembarcar na primeira estação tubo após o Aeroporto: a “Estação Salgado Filho” e 

aguardar a chegada do ônibus “Inter II que esteja circulando no sentido anti-horário”. Em caso 

de dúvida perguntar ao operador em qual lado da estação tubo embarcar no ônibus ou então 

olhar em cima da porta de embarque do tubo que há um mapa simplificado indicando onde 

você está e para onde o ônibus que faz parada nesta porta irá. 

Quando pegar o ônibus Inter II anti-horário (em geral 70% ocupado) aguarde para 

desembarcar na próxima estação tubo, cujo nome é “Jardim das Américas”. O serviço de voz 

avisa qual é a próxima parada, mas se tiver dúvida pergunte para algum usuário ou para o 

motorista porque às vezes um erro de leitura dos sensores da porta pode “pular” alguma 

estação: é raro, mas acontece. Da mesma forma, algumas vezes o serviço de voz pode estar 

desligado. A Figura 4 abaixo mostra o itinerário. Ela foi extraída do site 



http://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/PORTAL/itinerarios/ que é muito fácil de usar e traz 

diversas informações úteis como rotas alternativas, linha de ônibus, tempo estimado do 

trajeto e distância. Os horários da linha Aeroporto estão no Anexo 1 deste documento e em: 

http://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/horario-de-onibus/208. No mesmo site é possível 

consultar as demais linhas, inserir origem e destino e consultar qual(ais) opção(es) de linhas 

são mais viáveis, etc. 

 

Figura 4. Trajeto Aeroporto Afonso Pena – Centro Politécnico da UFPR. Cada etiqueta 

numerada em vermelho indica uma linha de ônibus a ser tomada. Fonte: 

http://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/PORTAL/itinerarios/ 

Ao desembarcar na estação “Jardim das Américas", saia dela e ande em frente por 30 metros. 

No semáforo atravesse à sua esquerda na faixa de segurança e estará na entrada de pedestres 

do Centro Politécnico (Portaria 3 na Figura 1), conforme pode ser visto na Figura 1 e indicado 

pelas setas vermelhas na Figura 5. 

 

 

Figura 5. Desembarque do “Inter II Anti-horário” e opções de almoço / lanche nas redondezas. 

http://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/PORTAL/itinerarios/
http://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/horario-de-onibus/208
http://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/PORTAL/itinerarios/


 

Se o objetivo do usuário é ir até a região central de Curitiba o mesmo ônibus “Aeroporto” pode 

ser usado, basta não desembarcar no tubo “Salgado Filho” e prosseguir. A sequência de 

estações tubo a partir do Salgado Filho é: PUC, Teatro Paiol, Rodoferroviária, Círculo Militar, 

Prefeitura, Assembleia, Palácio Iguaçu. 

O trajeto Centro Politécnico – Centro de Curitiba pode ser feito pela linha de ônibus 

convencional “Centro Politécnico”. Esta linha vai e volta do Centro Politécnico até o Círculo 

Militar, no centro de Curitiba. A Figura 6 abaixo mostra o trajeto e as estações tubo onde o 

ônibus faz paradas. 

 

Figura 6. Percurso da linha de ônibus convencional “Centro Politécnico”. 

 

3.2 Linha de Ônibus Executivo “Aeroporto” 

 

Outra opção de ônibus é o Aeroporto Executivo. É um ônibus com mais conforto. A tarifa é R$ 

13,00 (sujeito à alteração sem aviso prévio) e ele faz paradas regulares na Estação 

Rodoferroviária, no Shopping Estação, na Rua 24 Horas, na Biblioteca Pública, na Receita 

Federal e no Teatro Guaira. Entretanto este ônibus para em qualquer local de interesse do 

usuário, desde que esteja em seu itinerário. Desta forma diversos hotéis ficam bem atendidos 

por esta linha de ônibus. O trajeto pode ser visto na Figura 7 abaixo, onde as paradas regulares 

estão marcadas com bandeiras. As ruas por onde o ônibus passa estão listadas em seguida. Os 

horários são de 15 em 15 ou de 20 em 20 minutos e começam a circular a partir das 04:30 na 

Rodoferroviária e vão até 23:30 no Aeroporto. A lista de horários está disponível em: 



http://www.aeroportoexecutivo.com.br/ e não será reproduzida aqui por ser bastante extensa 

e o intervalo de atendimento dos ônibus pequeno. 

 

 

Figura 7. Itinerário do ônibus Executivo Aeroporto. 

 

Trajeto do ônibus Executivo Aeroporto: 

Há duas opções para esta linha de ônibus: uma mais abrangente chamada ‘Convencional’, 

porém mais lenta e outra mais rápida chamada “Rodo Express”, porém atende menos pontos 

de parada. Segue abaixo a relação de pontos de cada linha: 

http://www.aeroportoexecutivo.com.br/


 

4 Locais para alimentação: 

 

4.1 Restaurante Universitário (RU) da Reitoria: Esquina das ruas Amintas de Barros e rua 

General Carneiro, n° 415, Bairro: Centro, Curitiba. 

 

4.2 Restaurante Universitário do Centro Politécnico: Av. Cel. Francisco H. dos Santos, 210. 

Bairro Jardim das Américas, Curitiba. Ele pode ser localizado, visualizando na Figura 1. 

 

4.3 Na Figura 5 estão indicadas 2 opções de restaurante e o Shopping Jardim das Américas que 

tem uma boa praça de alimentação. 

 

5 Alojamentos da UFPR: 

 

Os alojamentos ficam dentro do Centro Politécnico e podem ser visualizados na Figura 1. 

 

6. Relação de Hotéis selecionados pela comissão organizadora: 

 

A relação de hotéis e albergues foi feita considerando a proximidade do hotel com a 

Rodoviária e Centro de Curitiba. 

 

 

 



6.1 Relação de Hotéis: 

Hotel Lumini 
Rua General Carneiro, 1094 
Referência:  próximo à praça do expedicionário 
Tel. 41 - 32645244 
Preços (diárias): R$ 89,00 (solteiro), R$ 125,00 (duplo), R$ 155,00 (triplo) 
Site: www.hotellumini.com.br   
Avaliações: 7.9 (www.malapronta.com.br); 7,6  (www.booking.com)  
 
City Hotel 
Rua Rua Francisco Torres, 806 
Referência:  próximo à rodoferroviária 
Tel. 41 - 32643366 
Preços (diárias): R$ 89,00 (solteiro) a R$ 169,00 (triplo) 
Site: http://cityhotelcuritiba.com.br/  
Avaliações: 7.9 (www.malapronta.com.br) 
 
Hotel Golden Park Curitiba 
Rua Mariano Torres, 951, Centro 
Referência: próximo à rodoferroviária 
Tel. 41 - 30616030 
Preços (diárias):  159,00 (solteiro) a 189,00 (triplo) 
Avaliações:  8,3 (www.malapronta.com.br) ; 7,5 (www.booking.com)  ; 6,7 (www.decolar.com)  
 
Ibis Hotel 
Rua Mariano Torres, 927 
Referência: próximo a rodoviária 
Tel. 41-32183838 
Preços (diárias): R$ 119,00 (solteiro) 
Site: www.ibis.com/pt/hotel-5519-ibis-budget-curiritba-centro/index.shtml#  
 
Hotel Itamaraty 
Av. Presidente Afonso Camargo, 279 
Referência:  em frente a rodoviária 
Tel.41-33622022 
Preços: R$ 90,00-R$110,00(simples), R$110,00-R$130,00(duplo), R$120,00-R$150,00(triplo) 
 Site: www.hotelitamaratycwb.com.br  
Avaliações: 6.7 (www.decolar.com.br); 6,8 (www.booking.com) ; 7,4 
(www.malapronta.com.br)  
 
Novo Vernon Hotel 
Av. Presidente Afonso Camargo, 455 
Referência:  em frente a rodoviária 
Tel.41-33621222 
Preços: a partir de 139,00 (solteiro) 
 Site: http://www.novovernonhotel.com.br/  
Avaliações: 6.9 (www.decolar.com.br); 7,6 (www.booking.com) ; 8,0 
(www.malapronta.com.br)  
 
Hotel Roochelle Corporate Hotel 
Rua Tibagi, 307 – centro  

http://www.hotellumini.com.br/
http://www.malapronta.com.br/
http://www.booking.com/
http://cityhotelcuritiba.com.br/
http://www.malapronta.com.br/
http://www.malapronta.com.br/
http://www.booking.com/
http://www.decolar.com/
http://www.ibis.com/pt/hotel-5519-ibis-budget-curiritba-centro/index.shtml
http://www.hotelitamaratycwb.com.br/
http://www.decolar.com.br/
http://www.booking.com/
http://www.malapronta.com.br/
http://www.novovernonhotel.com.br/
http://www.decolar.com.br/
http://www.booking.com/
http://www.malapronta.com.br/


Referência: entre R. Mal.Deodoro e R.Benjamin Constant, próximo ao teatro Guaíra 
Tel. 0800 724 6835 
Preços (diárias): R$ 99,00 (solteiro), R$ 125,00 (duplo), R$ 165,00 (triplo) 
Site: www.hotelroochelle.com.br  
Avaliações: 6.6 (www.decolar.com.br); 7,4 (www.booking.com) ; 7,9 
(www.malapronta.com.br)  
Hotel San Martin 
Rua Av. João Negrão, 169   
Referência: ao lado shopping itália 
Tel. 0800-9702243 
Preços (diárias): a partir de R$ 104,00 (solteiro) 
Site: www.sanmartin.com.br  
Avaliações: 7.1 (www.decolar.com.br); 7,4 (www.booking.com) ; 8,6 
(www.malapronta.com.br)  
 
CWB Express Hotel 
Av. Visconde de Guarapuava, 2016 
Referência: quase esquina com Mariano Torres 
Tel. 41-30715005 
Preços (diárias): R$ 135,00 (solteiro), R$ 150,00 (duplo), R$ 175,00 (triplo) 
Site: www.btghoteis.com.br 
Avaliações: 7,6 (www.decolar.com.br); 7,9 (www.booking.com) ; 8,3 
(www.malapronta.com.br)  
 
Hotel Golden Star  
Rua Mariano Torres, 135 – centro 
Referência: próximo ao Círculo Militar 
Tel. 41-38887888 
Preços (diárias): R$ 139,00 (solteiro) a R$ 315,00 (quíntuplo) 
Site: www.goldenstar.com.br  
Avaliações: 7,7 (www.booking.com) ; 7,7 (www.malapronta.com.br)  
 
Hotel Aladdin 
Rua Lourenço Pinto, 440 
Referência: Próximo ao shopping estação 
Tel. 41-30878989 
Preços (diárias): R$ 160,00 (solteiro) 
Site: www.hotelaladdin.com.br 
Avaliações: 8,2 (www.decolar.com.br); 8,6 (www.booking.com)  
 
Hotel Savoy 
Rua João Negrão, 568 
Referência: quase esquina com Visconde de Guarapuava 
Tel. 41-32027191 
Preços (diárias): R$ 170,00 (solteiro) 
Site: www.savoycuritiba.com.br  
Avaliações: 6,6 (www.decolar.com.br); 7,4 (www.booking.com) ; 7,6 
(www.malapronta.com.br)  
 
Hotel San Juan Executive 
Rua Sete de Setembro, 2516 
Referência:  próximo à Rodoviária 
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Tel. 0800 41 5505 
Preços (diárias): R$ 200,00 (solteiro), R$ 280,00 (duplo) 
Site: www.sanjuanhoteis.com.br  
Avaliações: 8,2 (www.booking.com)  
 
Hotel Dan Inn Curitiba  
Rua Amintas de barros, 71,  centro 
Referência: ao lado do Guaíra 
Tel. 41-33228558 
Site:  www.daninnhotel.com.br/hoteis/curitiba/principal.html  
Preços (diárias):  R$ 188,00 (solteiro) 
Avaliações: 7,4 (www.decolar.com.br); 7,7 (www.booking.com) ; 8,4 
(www.malapronta.com.br)  
 

6.2 Relação de Hostels: 

 

Knock  Knock Hostel 
Rua Isaías Bevilacqua, 262 
Referênica: próximo ao prédio da antiga Telepar 
Tel. 41-31526259 
Preço: a partir de R$ 50,00 (diária) 
Site: http://www.knockhostel.com/curitiba/  
Avaliações: 10.0 (www.malapronta.com.br)  
 
Expresso Curitiba Hostel e Coffee Bar 
Rua General Carneiro, 543 
Referência: próximo à reitoria 
Preço: a partir de R$ 50,00 
Avaliações: 8,8 (www.booking.com)  
 
Motter Home Curitiba Hostel 
Rua Desembargador Motta, 3574 
Referência: próximo ao prédio da antiga Telepar 
Tel. 41-32095649 
Site: www.motterhome.com.br 
Avaliações: 9,1 (www.booking.com)  
 
Roma Hostel 
Rua Barão do Rio Branco, 805 
Referência: próximo ao Shopping Estação 
Tel. 41-32242117 
Site: www.hostelroma.com.br  
Avaliações: 7,7 (www.booking.com)  
 
Curitiba Casa hostel 
Rua Brasílio Itiberê, 73 
Referência: próximo ao Jardim Botânico e Hospital Cajuru 
Tel. 41-30447313 
Site: www.curitibacasahostel.com.br  
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Avaliações: 9,3 (www.booking.com)  
 
BackPackers Hostel  
Rua Nilo Peçanha, 243 
Referência: próximo praça do Gaúcho / cemitério municipal 
Tel. 41-33088723 
Site: www.backpackerscuritiba.com.br  
Avaliações: 7,7 (www.booking.com) 
 

 

7. Sugestões gerais e dicas: 

 

7.1 O local dos lançamentos, tanto no campo de futebol no Centro Politécnico como na 

Fazenda Canguiri são descobertos, portanto recomenda-se trazer um boné ou chapéu, 

protetor solar, repelente de insetos, etc. 

 

7.2 Como a Fazenda se situa em uma região afastada não haverá local de venda de alimentos. 

Recomenda-se que se leve lanches para passar o dia. 

 

7.3 A tensão da rede elétrica em Curitiba é 110 VAC. 

 

7.4 Todos os locais mencionados neste manual tem cobertura de celular para qualquer uma 

das companhias de telefonia. 

 

8. Dicas de passeios e locais de visitação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.booking.com/
http://www.backpackerscuritiba.com.br/
http://www.booking.com/


8.1 Jardim Botânico. 

Parque em forma de jardim. Contém uma estufa metálica onde estão plantadas diversas 

espécies representativas da flora nacional. Horário das 06:00 às 19:30h. Fica bem próximo ao 

Campus do Centro Politécnico. 

 

Figura 8: Jardim Botânico 

 

8.2 Largo da Ordem. 

Localizado no centro de Curitiba, é uma rua onde se situam várias das construções mais 

antigas de Curitiba e sede de diversos bares e lanchonetes, como por exemplo, o tradicional 

bar do Alemão (SchwartzWald). Bastante movimentado à noite. 

 

 

Figura 9: Vista parcial do Largo da Ordem 

 

 



8.3 Rua 24 Horas. 

Rua ornamentada com arcos e o tradicional relógio. Comércio e serviços diversos. 

 

Figura 10: Entrada da Rua 24 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1. Horário de ônibus Aeroporto. 

 

 


