
 

 

  

 

Cova da Baleia Aventura 
O maior Circuito de Cordas do 
País Diversão Total na Copa 
das Árvores  
www.covadabaleia.com 

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 
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Organização da Estoril Portugal XPD Race diminui o 
valor da inscrição para equipes brasileiras 
Redação Adventuremag 
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A organização da Estoril Portugal XPD Race, que 
este ano passa a fazer parte do AR World Series, 
está oferecendo novos incentivos para as equipes 
brasileiras interessadas em participar da corrida. 
A prova será realizada entre os dias 02 e 09 de 
dezembro na Costa do Estoril e, de acordo com a 
organização, será muito estratégica. Serão mais 
de 10 modalidades e um percurso estimado entre 
450-500 quilômetros a serem percorridos em 
cerca de 72 horas. 

O valor da inscrição é de 1000€ para o 
pacote completo (veja detalhes abaixo) mas existe também a opção dos atletas 
dormirem em um pavilhão esportivo, diminuindo os gastos com a hospedagem. Neste 
caso o valor da inscrição fica em 750€. 

Essa promoção é válida para todas as equipes até a organização atingir o limite máximo de 
vagas. 

O evento terá início com uma conferência internacional no dia 02 de dezembro e clínicas para 
organizadores e staff nos dias 03 e 04. A prova será realizada entre os dias 06 e 09 de 
dezembro. 

Veja abaixo os detalhes da Estoril Portugal XPD Race 2007 
• Datas: 6 a 9 de Dezembro; 
• Distância total estimada: 450 – 500km; 
• Duração/Formato: 4 dias (+72h)/Non-Stop; 
• Tipo de Prova: Competição Mista ARWS (para equipes mistas) e Troféu APCA (para equipes 
masculinas); 
• Assistência: Fornecida pela organização  

Pacote completo (1000€) 
Inclui: 
- Participação no Estoril Portugal XPD Race. 
- Seguro 
- Mapas 
- Cedência de Equipamentos (Excepto MTB, equipamento vertical e outro equipamento 
obrigatório de acordo com o regulamento) 
- Assistência em toda a prova à equipe.  
- Alojamento em Aparthotel ou similar. 
- Jantar de Entrega de Prêmios. 
- T-shirts e Brindes 
- Transferes desde e até ao Aeroporto. 

Informações: www.portugalxpdrace.com 

Notícias regionais 

 

Live FTSE 100 Trading 
Trade CFD's live on the FTSE 100 Download our 
free trading platform.  
www.SaxoBank.com 

Toques Aventura 
Toques Aventura Grátis Uma Semana Grátis. Já!  
Ringtonesys.com 

 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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