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51º FOLAC. 2023

Assunção - Paraguai

de 17 a 22 de Janeiro



“
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FOLAC, é o Fórum Leonístico da América Latina e Caribe, nascido 

com a intenção de criar e fomentar um espírito de compreensão 

entre todos os povos, para responder às necessidades humanitárias, 

prestando serviços voluntários através do compromisso com a cidadania 

e cooperação internacional.

Busca para o Leonismo uma união, sustentável e sustentável através do 

encontro permanente de Leões, Clubes, Distritos e Líderes 

comprometidos em servir a comunidade, por isso ano após ano o 

encontro é realizado para os Leões da América Latina e Caribe.

Destino de paisagens naturais, abençoados pelo canto dos 

pássaros e animais cativantes. Eles enfatizam sua grande 

cultura hospitaleira e gastronomia fascinante. Vamos 

curtir juntos uma viagem de contato humano e 

sensações únicas ao coração da América do Sul!



“
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Para que essa união 

seja mais solidificada, 

o CL Sokan Kato 

Young, diretor da 

CHINATUR, está 

com as inscrições 

abertas para mais esse 

evento leonístico.



“
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https://www.blogger.com/blog/post/edit/679896358479164993/7255553981337604636
https://www.blogger.com/blog/post/edit/679896358479164993/7255553981337604636
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Conhecendo Cidade que acolhe FOLAC – Asuncion:

principais lugares para visitar

Os principais pontos turísticos de 

Assunção, que vão fazer você ter uma outra 

ideia da cidade. Você vai descobrir que, como 

as cidades do Rio da Prata, Assunção também 

tem muita beleza, cultura e animação para 

oferecer.

Assunção é a capital, maior e mais 

importante cidade do Paraguai. Localizada 

às margens do Rio Paraguai, a cidade possui 

uma paisagem privilegiada, e é repleta de 

parques e de belezas naturais.



Pontos Turísticos de Assunção: principais lugares para visitar

Destaca-se também na 

arquitetura, possuindo diversos 

monumentos e edifícios belíssimos e de 

grande importância.

É, ainda, uma cidade muito rica 

historicamente, onde várias culturas se 

cruzaram, e onde vários acontecimentos 

históricos tiveram lugar. É sem dúvida 

nenhuma uma cidade muito interessante.



Pontos Turísticos de Assunção: principais lugares para visitar

No entanto, é 

ainda uma cidade 

subestimada. 

Assunção não é 

uma cidade 

muito lembrada 

quando se fala de 

turismo, e 

mesmo os 

brasileiros 

desconhecem 

esse lado 

turístico da 

capital 

paraguaia.



Palacio de los López

O Palacio de los López é a sede de governo 

da República do Paraguai, localizado em 

Assunção. O palácio, construído a partir de 

1857 pelo presidente Francisco Solano 

López, é um dos marcos históricos mais 

importantes da capital paraguaia.

O palácio é um edifício em estilo neoclássico 

e neorrenascentista, em forma de U, com um 

alto torreão central de planta quadrada com 

um pináculo em cada canto. Localiza-se ao 

lado da Baía de Assunção, no centro 

histórico da cidade.



Catedral Metropolitana

A Catedral Metropolitana de 

Assunção é um dos edifícios 

mais emblemáticos da 

cidade. 

Sua fachada de estilo 

Neoclássico é simples, porém 

bela. Foi construída em 1539 e 

anos depois foi destruída por 

um grande incêndio. Décadas 

mais tarde foi erguida em outro 

local, demolida durante o 

governo de Don Carlos Antonio

López e só em 1845 nasceu o 

templo que conhecemos hoje.



Panteão Nacional dos Heróis

O Panteão Nacional dos 

Heróis é um dos monumentos 

mais visitados pelos turistas. 

Ele foi construído para ser um 

templo católico e atualmente 

funciona como um oratório, 

onde também estão os restos 

mortais de grandes heróis da 

história do Paraguai. Um fato 

curioso é que o monumento 

começou a ser construído em 

1863, mas foi inaugurado mais 

de 70 anos depois, pois as 

obras tiveram que ser 

interrompidas durante a Guerra 

do Paraguai.



Manzana de la Rivera

Em frente ao Palácio de los

López está a Manzana de la

Rivera, um centro cultural 

composto por nove casas 

históricas do século XVIII onde 

acontecem eventos e 

exposições. No espaço também 

funciona uma biblioteca, o Museu 

Memória da Cidade, que conta a 

história de Assunção desde sua 

fundação até os dias atuais, e um 

café bar que possui um terraço 

com vista para o Palácio do 

Governo. Não deixe de fazer uma 

parada para contemplar esse 

visual!



Plaza Uruguaya

Com tantas praças pela cidade, 

uma das que mais chama a 

atenção é a Plaza Uruguaya, 

localizada em frente ao Museu 

Ferroviário. É um bom lugar 

para descansar as pernas e 

observar moradores tomando 

o tereré, bebida típica do 

Paraguai. No local tem 

parquinho para as crianças, wi-fi

e banquinhos para sentar à 

sombra das árvores.



Localizada no alto de uma 

das colinas de Assunção, a 

Igreja da Encarnação chama 

a atenção por ter um estilo 

diferente dos demais templos 

paraguaios, sendo similar às 

catedrais europeias. Ela 

começou a ser construída em 

1983 por um arquiteto italiano 

e permanece inacabada. É 

possível visitar o templo e 

conhecer, além da nave, um 

campanário, onde estão os 

sinos, e um órgão de tubos do 

século XVIII.

Igreja da Encarnação



Costanera de Asunción

A larga 

avenida é 

perfeita para 

uma 

caminhada 

no fim do 

dia, andar de 

bicicleta e 

apreciar o 

pôr do sol.

A Avenida José Asunción Flores, mais conhecida como Costanera de Asunción, é 

uma movimentada rua localizada às margens da Baía de Assunção. 



Jardim Botânico e Zoológico de Assunção

Um dos principais espaços abertos da 

cidade é o Jardim Botânico e Zoológico 

de Assunção. 

A enorme área verde é um espaço 

prazeroso para caminhar, relaxar ou 

fazer um piquenique à sombra de 

árvores com mais de 150 anos de 

história. 

No mesmo local funciona o pequeno 

Zoológico, um bom passeio para quem 

está com crianças, que abriga cerca de 

60 espécies de animais, pássaros e 

répteis.
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Holiday Inn Express - Asuncion Aviadores
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Avenida Aviadores del Chaco N. 2935/55, 1726 Assunção, Paraguai
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• Com piscina ao ar livre, academia, jardim e Wi-Fi gratuito, o Holiday Inn Express - Asuncion

Aviadores, an IHG Hotel está situado em Assunção, a 9 km do Estádio General Pablo Rojas e a 

1,1 km do Shopping Paseo La Galeria. 

• Este hotel 4 estrelas oferece balcão de turismo e depósito para bagagem. A propriedade oferece 

vista do jardim, terraço ao ar livre e recepção 24 horas.

• O hotel oferece quartos com ar-condicionado, mesa de trabalho, cafeteira, geladeira, frigobar, 

cofre, TV de tela plana e banheiro privativo com chuveiro. No Holiday Inn Express - Asuncion

Aviadores, an IHG Hotel, todos os quartos contam com roupa de cama e toalhas.

• Você pode saborear um buffet de café da manhã.

• O Holiday Inn Express - Asuncion Aviadores, an IHG Hotel fica a 1,1 km do Shopping Del Sol e a 

3,3 km do Shopping Mariscal. 

• O Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi é o mais próximo, situado a 8 km do hotel.
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Restaurantes próximos ao Hotel

Asunción, Paraguai
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Av. Dr. Felipe Molas López 727 esq, Asunción, Paraguai
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Aviadores 2822 Planta Baja Hotel Esplendor, Asunción 

1816, Paraguai
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Prof. Emiliano Gómez Rios, Asunción, Paraguai
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Compras próximo ao Hotel

Dr. Facundo Machaín 7390, casi, Asunción 1867, 

Paraguai



33

Avenida Aviadores del Chaco, Asunción, Paraguai



34

Shopping Multiplaza - Local 23 PB, Asunción, Paraguai
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P92G+3MR, Asunción, Paraguai
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NOSSA PROGRAMAÇÃO
https://www.chinatur.com.br/folac-2023-assuncao/

17 JAN:  São Paulo / Asuncion GOL  10:50 – 13:00 – translado pelo Folac para Hotel 

Holiday inn – Retirada dos CREDENCIAIS ( local a ser definido pelo Folac). Tarde livre. 

Sugerimos jantar de integração do Grupo a ser definido ( não incluído)

18 JAN :  Folac Asuncion 9:00  saída do hotel para CITY TOUR nos pontos principais. 

Almoço de integração do Grupo num restaurante típico. 

15:30 – 17:00  Desfile Leonístico das Nações. 

19:30 - 23:00  Seção Solene de ABERTURA, e coquetel de boas vindas

19 JAN :  Folac Asuncion

08:45 – 19:00 PLENÁRIAS

13:00 – 14:00  Almoço    20:00  - 23:00  Noite LATINOAMERICANO – Jantar 

20 JAN :  Folac Asuncion - 08:45 – 19:00  PLENÁRIAS

13:00 – 14:00  Almoço

20:00 – 23:00  Noite Típica Paraguaia – Jantar 

mailto:https://www.chinatur.com.br/folac-2023-assuncao/?subject=Folac 2023 Assunção Paraguai
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NOSSA PROGRAMAÇÃO

21 JAN :  Folac Asuncion - 08:45 – 13:00  PLENÁRIAS   20:00 – 23:00  Jantar de GALA 

22 JAN :  Asuncion/ SP - Hotel disponível até  12:00  e  13:00  traslado ao aeroporto pelo FOLAC.

PACOTE : Aéreo + Terrestre , valor orçado 15/08 USD 1.020,00 por pessoa em apto duplo 

aprox. R$  5.350,00 no cambio de hoje.

Inclui : passagem aérea na classe econômica da Gol saindo de SP ( consulte da sua cidade)+ 5 

noites de hotel oficial Holiday Inn com café e taxas + city tour Asuncion com almoço.

( valores calculado em 15/08 sujeita a alteração : só a emissão da passagem garante o valor )

Condição de reserva e pagamento:

- Sinal de reserva  USD  100  por pessoa em apto duplo: depósito   ITAU 0177 CC 25185-7 CNPJ 

PIX 50273416000151 CT TOUR CHINATUR , ou BRADESCO 0131 CC 77986-5 

- No cartão passagem aérea em 5x  sem juros :  USD 607,00 cambio comercial do dia da emissão

- Saldo  USD 313,  em  3 parcelas depósito no cambio turismo do dia com IOF de USD 104  10/10 –

10/11  e ultima  05/12 . Consulte pagamento no cartão de crédito.

NÃO INCLUI:  TAXA FOLAC  USD 200  direto no site FOLAC 

http://www.folac2023.com/inscribirse.php ; seguro de viagem com Covid ( consulte) e demais 

despesas pessoais e não descritos.

http://www.folac2023.com/inscribirse.php


MUITO OBRIGADO!!!

CL Sokan Kato Young 

CHINA TURISMO E PASSAGENS LTDA.

Praça da Liberdade, 130 11º. andar – cj. 1101 – 1102

CEP: 01503-00 – São Paulo – SP – Brasil

Tel: (11) 3292-9240 / 3292-9247

(11) 98149-5847 whatsapp

Fax: (11) 3292-9248

E-mail: chinatur@chinatur.com.br

www.chinatur.com.br


