ENDURO NOTURNO É ATRAÇÃO NO FINAL DE SEMANA
Quinta edição do evento vai unir aventura e muita diversão

Para os apreciadores da natureza e aventuras, está chegando a noite mais aguardada do
ano. Depois da Etapa 100, comemorativa a centésima prova da COPA NORTH de
Enduro a Pé, os praticantes de enduro a pé se preparam para o Night Trekking. A
primeira prova noturna do ano vai reunir mais de 700 participantes em Campinas.
O Night Trekking acontece na noite deste sábado, 4 de maio, em Campinas. O local de
largada e chegada é o Hotel Fazenda Solar das Andorinhas, na zona rural de Campinas.
O local é uma fazenda histórica, conhecido ponto turístico da região, já recebeu outras
edições de enduro a pé e sediará pela segunda vez uma versão noturna do evento. Ainda
há vagas para os iniciantes e para aqueles que participarão pela primeira vez de um
enduro a pé. Para estes, existe uma categoria específica - Turismo - com percurso menor
e mais fácil.
Ação social - Em todos os seus eventos a Northbrasil arrecada, juntamente com todos
os participantes, doações para entidades sociais da cidade sede da etapa. A Etapa Night
Trekking, no cumprimento de seu papel social, está arrecadando 1kg de alimento não
perecível, por participante. Todo material será revertido para entidades sociais da
região.
Inscrições e Informações - Pelo site oficial do evento, www.northbrasil.com.br,
telefones
(19)
3289-5281,
8142-6043,
Facebook/northbrasil,
email
contato@northbrasil.com.br, ou ainda pelo site parceiro www.webventure.com.br.
A COPA NORTH 2013 tem os patrocínios de Gatorade, Curtlo, Mundo Terra, Trio,
Outback, Benassi, Webventure, Kalmma Spa, McDonald´s, Sansim, Villea, Totem,
Cacau Show, Germâmica Volkswagen e Rework. A Etapa Night Trekking tem o apoio
da Prefeitura Municipal de Campinas, Sharespot, CRCVB Campinas e Região
Convention & Visitors Bureau, UniSom Eventos e Hotel Fazenda Solar das Andorinhas.
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