
Olá triatletas, e suas demais vertentes, boa tarde!

Queremos comunicar a todas as tribos, que em pouco menos de 50 dias acontecerá, em Búzios (totalmente dentro do

Complexo Aretê), a estréia do Circuito Wine outdoor!
Tendo por base o consagrado conceito de “Bem Viver”, conseguimos construir a sinergia entre prazeres: Lugar perfeito,

percursos excitantes e desafiadores, paixão por bons vinhos e ótima música e, por fim, corrida e MTB raíz!

Nos dias 22 e 23 de abril, num cenário deslumbrante, acontece a primeira Wine&Run&Bike!
Com entrega de kits e feirinha Wine&Sweat no dia 22 e as provas no seguinte formato:

- MTB, em percurso de 30kms, técnico e lindo, às 7:30 da manhã

- Corrida, em percurso totalmente asfaltado, com altimetria agressiva, às 17:hs, para que os corredores sejam

brindados com o mais belo pôr de sol do universo!

Por falar em brindar, ao final de cada uma das provas, haverá uma deliciosa degustação de espumantes, em homenagem aos

concluintes.

E, por falar em concluintes, esse recado é endereçado a todos os triatletas e afins:

Criamos especialmente para vocês, a terceira modalidade do evento, o “DESAFIO MAGNUM”, QUE É A SOMA DAS DUAS

PROVAS!!

Sim, como uma garrafa MAGNUM dos melhores vinhos, será um desafio em dose dupla, mostrando toda a versatilidade que

habita o corpo atlético de um triatleta.

O desafio MAGNUM, começa logo depois do Sol nascer, com a largada para prova eletrizante de MTB XCM de 30km, e só

termina após o Sol se pôr, com a charmosa corrida por todo o Condomínio Aretê(7,5k), com direito a paradinha e selfie, em

nosso Scenic point Sunset!! A soma automática dos tempos das duas provas, irá gerar a lista final de chegada, e seus

respectivos vencedores, que irão brindar com verdadeiras Magnum Espumantes premium, afinal são gente de Ferro, mas

quem resiste a um Magnum Espumante gelado!

Enfim, Triatletas, Duatletas e amantes dos esportes outdoor, que não se satisfazem com o simples, com o usual, é para vocês

esta CONVOCAÇÃO!

Basta acessar abre.ai/winefterj, que ele irá te direcionar para as inscrições, JÁ COM OS VALORES PROMOCIONAIS

EXCLUSIVOS DE 20%!!

Aguardo vocês em Búzios, em abril, com esta novidade, um formato diferente de brindar à vida, de encontrar os amigos, de

viver!!

La�t�� No���ir� **

** Treinador Olímpico de Triathlon (2000/2012/2016), com 40 anos de experiência neste esporte. Enfim, um ancião pronto pra diversão!!

https://abre.ai/winefterj

