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AR World Championship 2009: Mundial de Corrida de
Aventura será em Portugal

 

ATLETASDOBRASIL.COM

Por Ativo.com

Estoril (Portugal) - Depois da disputa no Brasil em 2008, é a vez de Portugal ser sede do Mundial de Corrida de
Aventura, o AR World Championship 2009. O local da prova é a belíssima costa de Estoril, na região central do
país, onde os aventureiros do mundo todo vão se reunir de 5 a 15 de novembro.

A Estoril Portugal XPD Race terá um percurso de 800 km, além da região costeira de Estoril, a prova também
passará pela Serra da Estrela, o ponto mais alto de Portugal e um dos principais destinos dos aventureiros no
país. Dois cenários completamente distintos que garantirão o desafio aos competidores.

Se as modalidades verticais e trekking devem ficar reservadas para as montanhas da Serra da Estrela, o moutain
bike está reservado para o Parque de Sintra, cidade histórica próxima a Estoril e Lisboa. A sustentabilidade será
um grande foco nesta edição, e estão previstos percursos em cinco parques naturais ou locais de conservação
ambiental.

O evento contará com as melhores equipes de corrida de aventura do mundo, como os campeões do mundial no
Brasil em 2008, a OrionHealth. Do Brasil, está inscrita a equipe AKSA Kailash.
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