
 

 

  

 

15 Hotéis em Estoril 
Reserva em linha, muito fácil. 
Hotéis confortáveis e 
económicos.  
www.booking.com/Estoril 

Anuncie neste site 

 

Últimas notícias 

 20.12 - Equipe Gantuá é tri-
campeã baiana de corrida de aventura 
  
 
 18.12 - Uma Atenah brasileira junto 

a três espanhóis no Estoril Portugal 
XPD Race 
  
 
 17.12 - Corrida de 50 quilômetros 

na Praia Grande encerrou o Circuito 
Chauás 2007 
  
 
 17.12 - Brasil Wild Extreme 2008 

terá até 650Km e passará por 4 
estados do nordeste brasileiro 
  
 
 14.12 - Resultados da última etapa 

do Circuito Ecoman de Corrida de 
Aventura 
  
 
 14.12 - Resultado final do 

Campeonato Pernambucano de 
Aventura 
  
 

 Mais notícias   

  
 

  

 

 

INTERNACIONAL / GERAL
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Inscrições abertas para o Portugal XPD Race 07, 
integrante do AR World Series 
Redação Adventuremag 

Enviar por email  

Versão para impressão  

 

 

 

 

 

A corrida terá lugar na bela costa do Estoril, 
prolongando-se também para a Costa Oeste, 
dando a oportunidade aos atletas de visitar locais 
de rara beleza, apresentando uma grande 
diversidade de espaços. Poderão encontrar 
bonitas praias assim como pequenas trilhas de 
montanha, sempre com muita orientação. Os 

mapas a utilizar serão cartas militares em várias escalas possiveis como 1:25000, 1:20000 ou 
1:15000. 

O formato português, muito mais estratégico que habitualmente se encontra nas restantes 
corridas da ARWSeries, permite que as equipes sempre estejam muito mais perto uma das 
outras, evitando as enormes distâncias normalmente presentes nas provas, o que funciona 
também como um fator motivacional extra para todas os participantes. 

Programa: 
2 Dezembro – Conferência Internacional CA (Cascais) – Entrada Livre 
3 e 4 Dezembro – Clinica Internacional CA (Estoril) – 50€ por pessoa 
6 a 9 Dezembro – Corrida de Aventura Internacional: 400km em 70h (Estoril e Costa Oeste) 

Inscrições para a Corrida: 
As inscrições via internet abriram às 00:00h do dia 15 de Abril de 2007, e estão limitadas a 60 
equipes. (Terá de ser preenchido o formulário que se encontra no site da prova) 

Valor da Inscrição: (4 pessoas, mista (ARWS) ou masculino (Troféu APCA))  
Até 15 de Maio - 1200€ (20% de desconto limitado às primeiras 15 equipes) 
De 1 de Maio até 15 de Novembro – 1500€ 
A inscrição Inclui: 
- Participação no Estoril Portugal XPD Race; 
- Seguro (Cobertura Básica da FPO); 
- Mapas; 
- Vários equipamentos para a Corrida; 
- Assistência durante a Corrida; 
- 3 Dias em hotel;  
- Almoço de entrega de prêmios; 
- T-shirts e outras lembranças; 
- Translado ida e volta para o Aeroporto de Lisboa. 

Prêmios: 
Existirá prêmio em dinheiro apenas para as equipes inscritas na ARWS e será no mínimo de 
10.000€ + uma inscrição para o ARWC 2008 Brasil (valor estimado – 5.000 €). Muitos outros 
prêmios (material desportivo e inscrições para o Estoril XPD2008) serão distribuídos pelas 
equipes. 

Modalidades: 
Trekking, mountain bike, Canoagem, Run & Bike, Trikke, Patins, Escalada, Espelelogia, 
Manobras de Cordas, Orientação e muito mais. 

Informações: www.portugalxpdrace.com 

Notícias regionais 

 

10 Hotéis em Estoril 

Reserva em linha, muito fácil. Hotéis confortáveis e 

económicos.  
www.Booking.com/Estoril 

Accommodation Estoril 

Choose From Over 18,000 Properties: Book Direct With 

Owner & Save Money  
holidaylettings.co.uk/estoril 

Oferta Especial Hoteles 

Hoteles en Costa Estoril desde 30€ ¡No te quedes en casa! 
www.eDreams.es 

Gewebeplanen Abdeckplanen 

Gitterfolien, Abdeckfolien. Riesige Auswahl. Sofort ab 

Lager !  
www.dm-folien.de 

 14.12 - Capitão da Oskalunga Sundown 
participou de corrida de aventura na China 
  
 
 11.12 - Aventuras com Renata Falzoni - 

Bastidores Ecomotion 2007 
  
 
 4.12 - Motorola SOS Mata Atlântica 

participa do Estoril Portugal XPD Race 
  
 
 4.12 - Organização já visita regiões 

candidatas a receber o Ecomotion/Pro 2008 
  
 
 23.11 - Mariza Souza relata sua 

participação no Ecomotion Pro com a equipe 
Brasil 500 Anos Quimera 
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