
A história, detalhes e curiosidades sobre a arquitetura, cultura e costumes trazidos por imigrantes
italianos a Curitiba, há 144 anos, serão revelados durante a 6ª Etapa do Curitiba Vista a Pé – Rotta
Italiana.

A caminhada, que será realizada dia 10 de abril, irá passar pelos pontos que marcam o tradicional
bairro gastronômico de Curitiba como a Avenida Manoel Ribas, o Portal de Santa Felicidade, além do
Parque Barigui. Serão 13 KM de muita história!

As inscrições estão abertas!

O que é o Curitiba Vista a Pé?

Existe melhor combinação do que atividade física e cultura? Com certeza não!
Assim, a Sports 360 º propõe fazer caminhadas de longa distância, aliando a atividade física
com a história da cidade, promovendo o Curitiba Vista a Pé.
Serão 12 etapas, totalizando mais de 200 km em caminhadas guiadas pelas ruas de Curitiba,
passando por diversos bairros e por mais de 100 pontos turísticos.

Kit Básico
• Medalha;
• Mapa Estilizado;
• Hidratação;
• Frutas;
• Suco de Frutas 200 ml;
• poderá conter brindes de apoiadores;

Itens Vendidos Separadamente:

Camiseta: R$ 40,00

Valores
Kit Valor

Básico R$ 84,90

*Descontos não cumulativos

Inscrições realizadas via WhatsApp 41 99976-6660 com pagamento via pix.



Chave Pix: CNPJ: 36.050.996/0001-97 em nome de: Sports360 Consultoria e Eventos.

Descritivo do Percurso
● Data: 10 de Abril de 2022
● Entrega de Kits: Magrass Santa Felicidade – Av. Ver. Toaldo Túlio, 290.
● Horário da Entrega de Kits: 6h50 ás 7h25
● Início da Caminhada: 7h30
● Previsão de Término: 11h30

Início:
1. Magrass Santa Felicidade

Rua Toaldo Tulio;

Rua Saturnino Miranda;

Via Veneto;

2. Praça Piaza San Marco;
Av. Manoel Ribas

3. Casa dos Gerânios
4. Rio Cascatinha;
5. Castello Treviso;
6. Portal de Santa Felicidade;
7. Bosque do Barigui;
8. Antiga Olaria do Parque Barigui;
9. Memorial das Vitimas de Acidentes de Transito;
10. Museu do Automóvel;
11. Casa Amarela
12. Salão de Atos

Pista de Caminhada do Parque Barigui
Av. Candido Hartmann;

Rua Prof. Francisco Bassetti Junior;

Rua Nicolau José Gravina;

13. Av. Manoel Ribas – Setor Histórico

14. Paróquia São José e Santa Felicidade;
15. Restaurante Veneza.

● Km Total – 13,85 Km Orientações para o dia do Evento

Vestir roupas e tênis apropriados para a prática esportiva;

Tomar um café da manhã reforçado antes de sair de casa;

Levar chápeu ou boné e protetor solar(teremos aguá para repor nas garrafas e em copos no carro de apoio);

Em alguns parques existem banheiros públicos, que poderão ser utilizados;

Teremos alcool em gel disponível no início e no carro de apoio;

Todo o evento é realizado em ambiente aberto, respeitando o distanciamento social e as normas da Secretaria
Municipal de Saúde em relação a COVID 19.



Observações:

Os Km e ganho de elevação foram aferidos pelo aplicativo STRAVA, sem contabilizar a passagem por dentro dos parques.

O CURITIBA VISTA A PÉ é um projeto de caminhada com passagem pelos pontos turísticos. As visitações internas, taxas e ingressos
não estão contemplados no evento.

Todo o evento é realizado pelas vias internas dos parques, ciclovias e calçadas, ficando proibida a caminhada nas vias de rolamento
de veículos e transporte coletivo, bem como o respeito a todas as leis de trânsito.

O caminhante não deve participar do evento caso não esteja em condições clínicas adequadas e devidamente treinado.

Aconselhamos a realização de uma rigorosa e completa avaliação médica prévia para participar do evento.


