Viagens Triumph Riding Experience
inicia programação em novembro
O Triumph Riding Experience, programa de relacionamento da marca já
conhecido por seus treinamentos, oferece mais um pacote de emoções ao
público: o Viagens Triumph Riding Experience. Os motociclistas poderão
conferir diversos destinos na América do Sul, acompanhados de uma
equipe bem preparada e que conhece toda a rota que será percorrida. A
primeira viagem a ser realizada ganhou o nome de “Tour Deserto e Vinho”
e acontecerá entre os dias 14 e 23 de novembro.
O cliente que aderir ao pacote de viagem ficará hospedado em charmosos
hotéis já escolhidos pela equipe Triumph e será recepcionado no
Aeroporto de Mendoza, na Argentina. Esta equipe passará diariamente
um briefing sobre as atividades. Os principais roteiros são o Cânion de
Talampaya, os vulcões e lagos do Atacama, o Vale da Lua, as vinícolas ao
pé da Cordilheira das Andes e os gêiseres de El Tatio.
Sempre que possível, o grupo parará em locais apropriados e seguros para
apreciar a paisagem, filmar e fotografar. "Esse formato busca entreter e
agregar uma nova experiência aos amantes da marca, além de estarmos
sempre reforçando as técnicas de pilotagem durante todo o passeio",
explica Pablo Berardi, coordenador do programa.
Além de aproveitarem os roteiros especiais, os participantes terão sempre
a companhia de dois guias bilíngues em motocicletas, de um carro de
apoio 4x4 e ainda receberão um kit Triumph e um fotolivro para guardar
de recordação. O viajante terá dois jantares oferecidos pelo Triumph
Riding Experience, “permisos” para os países visitados, assistência 24
horas em português, traslados para o aeroporto e participará do sorteio
de brindes – e não precisará se preocupar com a bagagem, pois ela será
transportada pelo carro de apoio.
Para participar das viagens, o cliente poderá usar a sua motocicleta de
qualquer marca ou, se preferir, locar diretamente com a equipe uma Tiger
800, Tiger 800 XC ou Tiger Explorer 1200. No momento do aluguel, todas
as motos já chegam revisadas, com seguro, franquia, carta verde,

autorizações e qualquer outro documento que seja exigido durante os
percursos.
Todo este pré-roteiro foi organizado com o auxílio do piloto Raphael
Karan, o mais novo coordenador de viagens do Triumph Riding Experience
e que chega para dar ainda mais credibilidade ao programa de
relacionamento. Palestrante motivacional e de vendas, nascido em São
Paulo (SP), ele também é autor do livro “Projeto 5 Continentes – Uma
viagem de descobertas pelos confins da Terra”. Ele idealizou o projeto 5
Continentes percorrendo sozinho, de moto, durante oito anos, 60 países
da América, Europa, Ásia, Oceania e África.
Os preços são a partir de R$ 7.672,00 por pessoa, para quem deseja alugar
uma moto Triumph, o qual fica tempo integral com o cliente. Já quem
deseja viajar com a própria moto, o preço à vista é de R$ 6.342,00, já com
desconto de 7%, ou em até 12 X de R$ 684,00. O “Tour Deserto e Vinho”
possui apenas oito vagas, para que a equipe possa dar a atenção que os
viajantes merecem. Então não perca tempo e garanta essa experiência
em: www.triumphexperience.com.br.
O programa de viagens do Triumph Riding Experience já possui outros
destinos confirmados. De 13 a 21 de dezembro, o “Salar Experience” tem
como principal destino a Cordilheira dos Andes, o grande deserto de sal
Uyuni e o lago Titicaca. E, entre 10 e 16 de janeiro, o “Atacama
Experience” desbravará este deserto fascinante.
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