
Avenida Ministro Victor Konder

CONHEÇA A 
VILA DA REGATA

quER IR?
l Horário de funcionamento: de 

segunda a sexta, das 14h às 22h, 
e nos finais de semana das 12h às 
22h. Nos dias 20, 21 e 22, a Vila da 
Regata abre das 9h às 22h

l Entrada: gratuita, assim como todas 
as atrações. Apenas o consumo nos 
bares e restaurantes é pago

l Estacionamento: não haverá vagas 
para estacionar na Vila da Regata. 
Os carros devem ficar no lado de fora

Pavilhão
Aqui ocorre a Feira Náutica, que 

abre amanhã, às 18h30min. Além da 
exposição de produtos do setor, no local 
há estandes de empresas da região. Ao 
fundo do pavilhão fica o auditório para 

480 pessoas, onde vão ocorrer palestras 
com nomes como os velejadores Amyr 

Klink e Vilfredo Schürmann – todas 
gratuitas. É no pavilhão também que 
funciona a central de operações da 

regata. Equipes da Volvo Ocean Race 
acompanham, em um telão, cada 

movimento dos barcos.

Lounge da Vila
O mezanino do pavilhão recebeu um bar e 
restaurante aberto ao público, com vista para 
a parte externa da Vila da Regata.

Pavilhão Volvo
Espaço da Volvo, terá carros em 
exposição e dois simuladores – 
um na cabine de um caminhão, e 
outro num automóvel de corrida. 

Puma
No andar de baixo, 
uma loja com 
produtos da marca. 
Na parte de cima, 
um bar com eventos 
públicos e para 
convidados.

Bosque

Domo
Cinema educativo, com 
vídeos sobre a regata e 
ações de conscientização 
da ONG Skeleton Sea.

Área das equipes
Área restrita às equipes, onde não é permitida 
entrada do público. Ali são feitos os reparos 
necessários nas embarcações.

Cinema 3D

Bolas flutuantes

Palco externo
Aqui ocorrerão 

apresentações diárias 
de músicos regionais.

Simulador 
de corrida

Lounge do pier
Bar e restaurante em um 
deck que avança sobre 
o Rio Itajaí-Açu, próprio 
para acompanhar as 
regatas.

Palco Projeto
À direita do pavilhão, receberá os shows 
nacionais de Paralamas do Sucesso, 
Nando Reis e Os Infernais, Cidade 
Negra, Família Caymmi, Mart`nalia, 
Jorge Aragão e Dudu Nobre.

fotos marcos porto

Área dos barcos


