
 

Previsto para acontecer em 12 etapas, o Curitiba Vista a Pé vai percorrer mais de 200 km, passando 

por mais de 100 pontos turísticos da Cidade, desde os mais conhecidos até as pequenas travessas da 

cidade. Parques, museus, igrejas, bosques, ruas e antigas construções, uma história contada em 

passos. 

Para quem curte fotografia os roteiros são sensacionais. É praticamente impossível não fotografar 

durante a caminhada, pois a arquitetura, o colorido das flores e as paisagens são um material 

imperdível para os cliques. 

Então, prepare suas pernas e venha caminhar nessa aventura. 

3ª Etapa – Parque das Pedreiras 

Preparado para o show?! O Parque das Pedreiras é o tema da 3ª Etapa do Curitiba Vista a Pé que 
será realizada dia 03 de outubro. Serão 18 Km entre os pontos mais visitados da cidade. 

O complexo Parque das Pedreiras é uma Unidade de Conservação Ambiental que abriga dois dos 
principais locais geradores de cultura e palcos de memoráveis concertos e espetáculos em Curitiba: 
o teatro Ópera de Arame e a Pedreira Paulo Leminski. 

Parque Tanguá, Universidade Livre do Meio Ambiente, Palácio Iguaçu, Museu Oscar Niemeyer, 
Bosque do Papa, Memorial Paranista estão entre os pontos de passagem. 

A caminhada acontece na calçada e ciclovias. São poucas vagas e serão respeitados o distanciamento 
social, o uso de máscaras e os participantes não necessariamente precisão realizar todo o percurso. 
Temos um carro de apoio, assim se o caminhante cansar pode utilizar o carro de apoio sempre que 
precisar. A hidratação ocorre durante todo o caminho. 

*** Em todos os kits estão inclusos o ingresso para o Parque das Pedreiras e um copo e toalha 

especial do patrocinador master Vit. 

Data: 03 de outubro 

Confira alguns pontos de passagem da 2ª Etapa 

• Parque Tanguá; 

• Cruz do Pilarzinho; 

• Bosque Zaninelli – Univ. Livre do Meio Ambiente; 

• Igreja Ortodoxa Grega de São Savas; 

• Bosque Papa João Paulo II; 

• Museu Oscar Niemeyer; 

• Memorial Paranista; 

• Parque São Lourenço; 

• Parque das Pedreiras;  
 

 



Kit Básico 

• Medalha; 

• Mapa Estilizado; 

• Pulseira de identificação; 

• Garrafa com mosquetão e capacidade de 440ml; 

• Toalha esportiva; 

• Hidratação; 

• Frutas; 

• Suco de Frutas 200 ml;  

• Seguro Atividade;  

• Poderá conter brindes de apoiadores; 

• Incluso ingresso no Parque das Pedreiras  

Valores:  
• Kit Básico acima 60 anos – R$ 79,90 

• Kit Básico - R$ 89,90 

 

Kit Intermediário 01 (Sacola tipo Mochila)  

• Medalha; 

• Sacola tipo Mochila; 

• Pulseira de identificação; 

• Mapa Estilizado; 

• Garrafa com mosquetão e capacidade de 440ml; 

• Toalha esportiva; 

• Hidratação; 

• Frutas; 

• Suco de Frutas 200 ml;  

• Seguro Atividade;  

• Poderá conter brindes dos apoiadores  

• Incluso ingresso no Parque das Pedreiras  

 

Valores: 
• Kit Intermediário 01 acima 60 anos – R$ 99,90 

• Kit Intermediário 01 - R$ 109,90 

 

Kit Intermediário 02 (Camiseta) 

• Medalha; 

• Camiseta; 

• Pulseira de Identificação; 

• Mapa Estilizado; 

• Garrafa com mosquetão e capacidade de 440ml; 

• Toalha esportiva; 

• Hidratação 

• Frutas; 



• Suco de Frutas 200 ml;  

• Seguro Atividade;  

• Poderá conter brindes dos apoiadores 

• Incluso ingresso no Parque das Pedreiras  

Valores: 

• Kit Intermediário 02 acima 60 anos – R$ 114,90 

• Kit Intermediário 02 - R$ 124,90 

 

Kit Completo 

• Medalha; 

• Sacola tipo Mochila; 

• Camiseta; 

• Pulseira de Identificação; 

• Mapa Estilizado; 

• Garrafa com mosquetão e capacidade de 440ml; 

• Toalha esportiva; 

• Hidratação 

• Frutas; 

• Suco de Frutas 200 ml;  

• Seguro Atividade;  

• Incluso ingresso no Parque das Pedreiras  

• Poderá conter brindes de patrocinadores.  

Valores: 
• Kit Completo acima 60 anos – R$ 134,90 

• Kit Completo 02 - R$ 144,90 

Desconto de 5% para grupos a partir de 5 inscrições e 15% para grupos a 
partir de 15 inscrições. 

Para solicitar o desconto para grupos, entrar em contato com o WhatsApp 41 
99976-6660 


