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Quando vai estar aberto ao público 

O Village estará aberto das 10:00 às 24:00, entre os dias 22 e 24 de julho 
e dia 25 de julho até às 18:00. 
 
Onde fica 

Numa área junto ao Rio Tejo, entre o Terreiro do Paço e a Estação de Santa 
Apolónia 
 
Como chegar 

Recomenda-se a utilização de transportes públicos. Utilize o Metro saindo na 
Estação de Sta. Apolónia. Existira um ponto de pick up e drop off para 
Autocarros de Turismo 
 
Quem vai estar presente neste espaço 

Para além dos Grandes Veleiros que participam na regata e que estão 
ancorados nesta zona, marcarão também presença entidades ligadas ao 
mar, empresas com exposição de produtos atividades e promocionais 
diversas, áreas de restauração, um palco para concertos e muitas outras 
atrações. 

A entrada no recinto é gratuita. 

Informações sobre 
o Village 

PLANTA PROVISÓRIA 





 Visitas a navios 

 Desfile de Tripulantes 

 Sunset partys 

 Concertos diários 

 Animação de Cais 

 Zonas de Restauração 

 Eventos a bordo 

 Fogo de Artificio 

 Passatempos e 
Diversões 

O que acontece 





ATIVIDADES 
CORPORATE 



Em 2016, os Grandes Veleiros passam por: Antuérpia, Lisboa, Cádiz e Coruña. Serão 4 portos, 4 culturas, 1 regata.  

Aquando da sua paragem em Lisboa, os Grandes Veleiros disponibilizam o convés para Corporate Entertainment! Jantares de gala, 
apresentações de produtos, kick off empresariais, reuniões, acções de charme, teambuilding e incentivos, entre outras possibilidades, a 

bordo destes fantásticos veleiros, estão agora à disposição da sua empresa e dos seus clientes. 

 

 

 



Consulte a lista de navios e os horários disponíveis para 
visitas a bordo.  

As visitas podem ser individuais ou em grupo e dão-lhe a 
oportunidade de conhece a vida a bordo destes 
verdadeiros gigantes dos 7 mares. 

Visitas a Grandes 
Veleiros 



 Almoços de Trabalho 

 Cocktails de Fim de tarde 

 Jantares Temáticos 

 Lançamento de produtos 

 Festas de Empresas 
 

A maioria dos navios esta disponível para receber e organizar 
eventos a bordo. Os navios podem ser alugados por períodos 
de 3 ou mais horas. 

Dependendo do navio o serviço de catering poderá estar ou 
não incluído. Caso não esteja, por razões de ordem técnica e 
segurança a Tall Ships Races tem um catering autorizado – o 
Grupo Silva Carvalho.  

 
Contacte-nos para mais informações. Apresentamos-lhe uma 
proposta com brevidade. 

Eventos a bordo 



Durante os dias do evento, alguns navios estão disponíveis 
para passeios no Tejo. 

Reúna o seu grupo no Village e embarque para um passeio de 
fim de tarde que lhe oferecerá uma vista inesquecível de 
Lisboa. 

Programas à medida sujeitas à disponibilidade dos navios. 

Passeios no Tejo a 
bordo de navios da 
regata 



Viva com entusiasmo a Chegada ou Partida a Lisboa, a bordo de um 
dos  navios da Regata. O percurso a realizar será de Cascais para 
Lisboa à Chegada, ou de Lisboa para Cascais à Partida. 

Junte um grupo de clientes ou amigos e embarque. 

Este programa é exclusivo e limitado. Solicite informação sobre os 
navios disponíveis. 

 

Chegadas e Partidas a 
bordo 



Ao longo do recinto serão vários os conceitos de 
restauração e bebidas. 

 

Passeie pelo recinto e aproveite a esplanada de um 
dos muitos bares para um fim de tarde junto ao rio. 

 

 

Zonas de 
Restauração 



Para Empresas que não tenham a possibilidade de organizar eventos 
a bordo, ou que simplesmente pretendam ter um lounge com a sua 
marca, preparamos conceitos que permitem ativar o seu Private 
Corporate Spot num ou em mais dias do evento. 

Serviço construído à medida dos requisitos de cada marca. 

Private Corporate Spot 



ESCOLHA O NAVIO 



Alexander 
von 

Humboldt II 

Aluguer do Deck para Eventos 
Duração: 3 horas 

Preço: 3.000€ 
 

Capacidade Máxima  
do navio: 120 pessoas 

 
Consulte a organização do evento 
para obter opções de Catering a 

bordo. 



Atyla 

Aluguer do Deck para Eventos 
Preço 1 hora: 1 020,00 € 
Preço 2 horas: 1 800,00 € 
Preço 3 horas: 2 340,00 € 
Preço 4 horas: 2 880,00 € 

 
Passeios a Bordo 

Preço 3 horas: 4,200,00 € 
Preço 4 horas: 4,620,00 € 
Preço 5 horas: 4,980,00 € 

 
Capacidade Máxima  
do navio: 80 pessoas 

 
Tapas a bordo 

Preço por pessoa: 12€ 
 

Paella 
50 porções: 720€ 



Christian 
Radich 

Aluguer do Deck para Eventos 
Duração: 5 horas 

Preço: 6.600€ 
 

Capacidade Máxima  
do navio: 250 pessoas 

 
Consulte a organização do evento 
para obter opções de Catering a 

bordo. 



Dar 
Mlodziezy  

Aluguer do Deck para Eventos 
Duração: 2 horas 

Preço: 6.840€ 
 

Capacidade Máxima  
do navio: 250 pessoas 

 
Consulte a organização do evento 
para obter opções de Catering a 

bordo. 



Fryderyk 
Chopin 

Passeios a Bordo 
Duração: 3 horas 

Preço: 1.800€ 
 

Capacidade Máxima  
do navio: 60 pessoas 

 
Consulte a organização do evento 
para obter opções de Catering a 

bordo. 



Gulden 
Leeuw 

Aluguer do Deck para Eventos 
Duração: 2,5 horas 

Preço: 1.170€ 
 

Passeios a Bordo 
Duração: 3 horas 

Preço: 1.500€ 
 

Capacidade Máxima  
do navio: 200 pessoas 

 
Consulte a organização do evento 
para obter opções de Catering a 

bordo. 



Maybe 

Aluguer do Deck para Eventos 
Duração: 4 horas 

Preço: 1.670€ 
 

Vintage Tea Party 
Duração: 4 horas 

Preço: 2.830€ / Para 25 pessoas 
 

Cocktail Party 
Duração: 4 horas 

Preço: 3.745€ /Preço para 25 pessoas 
 
 

Capacidade Máxima  
do navio: 25 pessoas 



Morgenster 

Aluguer do Deck para Eventos 
Duração: 3 horas 

Preço: 3.000€ 
 

Passeio a bordo 
Duração: 3 horas 

Preço: 6.000€ 
 

Capacidade Máxima  
do navio: 90 pessoas 

 
Consulte a organização do evento 
para obter opções de Catering e 

Serviço de Bar a bordo. 



Statsraad 
Lehmkuhl 

Aluguer do Deck para Eventos 
Preço: 1.440€ / Hora 

 
Capacidade Máxima  

do navio: 300 pessoas 
 

Consulte a organização do evento 
para obter opções de Catering a 

bordo. 



STS MIR 

Visitas a bordo e almoço com o 
Capitão 

Preço: 7€/por pessoa 
Máximo: 20 pessoas 

 
Aluguer do Deck para Eventos 

Preço: 1.200€ / Hora 
 

Passeios a Bordo 
Duração: 3 horas 

Preço: 5.000€ 
 

Capacidade Máxima  
do navio: 200 pessoas 

 
Consulte a organização do evento 
para obter opções de Catering a 

bordo. 



Vera Cruz 

Visitas Individuais a bordo 
Grátis / Sujeito a disponibilidade 

 
Visitas privadas para Grupos com Guia  

em Português ou Inglês 
Duração: 3 horas   Preço: 6€ por pessoa 

 
Almoço no Tejo 

Duração: 3 horas   Preço: 1.800€ 
 

Almoço/Jantar 
Duração: 3 horas   Preço: 1.200€ 

 
Cocktail / Recepção / Lançamento 

Duração: 3 horas   Preço: 600€ 
 

Fogo de Artificio 
Duração: 3 horas   Preço: 2.400€ 

 
Capacidade Máxima do navio 

A navegar 35 pessoas 
Ancorado 50 pessoas 

 
Consulte a organização do evento para 

obter opções de Catering a bordo. 



TRAINEES 



Os jovens que quiserem aceitar o desafio lançado pela 
APORVELA, poderão participar no percurso Lisboa-
Cádiz. 

A APORVELA trabalha de forma entusiasmada para bater 
o recorde de embarque de jovens. Queremos embarcar 
500 jovens em Lisboa. 

 

Divulgue esta ideia. Para mais informações contacte 

APORVELA 

E-mail: geral@tallshipslisboa.com 

Tel: +351 21 887 68 54 

http://tallshipslisboa.com/embarca-nesta-aventura/ 

 

Embarque de Jovens 
na Regata 





Para mais informações ou 
reservas contacte 

SPONSORSHIP, MARKETPLACE & ACTIVITIES 

sponsorship@tsrlisboa.com 

+351 21 771 26 34 

 

 

www.tallshipslisboa.com 


