TRX se prepara para iniciar temporada
2019 de viagens pela América do Sul
O Triumph Riding Experience (TRX), programa de relacionamento da marca inglesa
com seu público-alvo, se prepara para dar início à sua temporada 2019 de viagens
internacionais para a América do Sul, que acontecerá no segundo semestre deste
ano e também no início de 2020. No calendário da maior operadora de viagens
com motos do Brasil estão disponíveis roteiros para o Atacama, Ushuaia e
Patagônia, entre os meses de novembro e março, auge da temporada na região.
Há seis anos no mercado, o TRX já realizou mais de 50 viagens para diferentes
destinos sul-americanos, tendo atendido mais de 750 clientes, entre pilotos e
garupas. A empresa opera com grupos reduzidos (máximo de oito motocicletas
em cada grupo) para prestar suporte personalizado aos clientes, respeitando as
diferenças de pilotagem de cada cliente.
Os guias TRX possuem ampla experiência no local e certificações avançadas em
pilotagem, mecânica e primeiros socorros. Os hotéis de todos os roteiros são de
categoria superior e muito bem localizados. Os clientes TRX contam, ainda, com
carro de apoio com no máximo de três anos de uso, com todo o suporte
mecânico, primeiros-socorros e moto reserva, além de seguro viagem e kit
(entregue a todos os clientes) composto por camiseta, chaveiro, adesivo e quadro
de recordação.
As viagens têm duração entre 8 e 10 dias. As motocicletas locadas para os tours
têm até seis meses de uso, são equipadas com topcase e seguro total, sem
cobrança de franquia. “Um dos grandes benefícios de fazer uma viagem com o
TRX, além de toda a nossa experiência na região, é aproveitar o melhor do destino
sem perder tempo e dinheiro no deslocamento desde o Brasil. Viajando conosco,
o cliente chega ao ponto de partida de avião e recebe a motocicleta pronta para
desfrutar de dias inesquecíveis, com todo conforto e segurança, nos locais mais
incríveis do nosso continente”, afirma Pablo Berardi, responsável pelo programa
Triumph Riding Experience.
VIAGENS AO ATACAMA
Datas disponíveis: 13 a 22/11 e 24/11 a 01/12
O tour tem oito dias de duração, começando e terminando em Salta, na
Argentina, cidade conhecida como “La Linda”. Ao todo, são cerca de 2 mil
quilômetros percorridos. Já no primeiro dia, o grupo passa por atrações como as

“Quebradas de las Flechas”, a Garganta do Diabo, o Anfiteatro e a famosa
Quebrada do Rio das Conchas, até chegar à cidade de Cafayate, famosa pela
produção do vinho Torrontés. Na sequência, a atração é o trajeto para a cidade de
Tilcara, serpenteando estradas vicinais até o pé da cordilheira dos Andes, antes de
cruzar o famoso Paso de Jama, a mais de 4.000 metros de altitude. Do outro lado,
no pé da montanha, o famoso Deserto do Atacama, onde os clientes
permanecerão por três noites, explorando cada um dos seus atrativos.
VIAGENS À PATAGÔNIA
Datas disponíveis: 28/12 a 08/01, 11 a 18/01 e 22 a 29/01
O tour inicia e termina na cidade de Bariloche, na Argentina, e tem
aproximadamente 2.200 quilômetros de percurso. De Bariloche o grupo parte em
direção ao Chile, passando por Villa La Angostura, até chegar a Puerto Varas, à
beira do lago Llanquilhe, com uma maravilhosa vista do vulcão Osorno, que será
visitado pelos clientes por meio do teleférico local. Os próximos destinos são
Valdívia e Pucon, uma das cidades mais importantes da região e repleta de bares,
lojas e restaurantes, onde está situado o Vulcão Villarica. Na sequência, o grupo
cruzará o Paso Mamuil Malau, em direção à Argentina, finalizando em San Martin
de Los Andes, uma cidade belíssima à beira do Lago Lacar. Antes de voltar para
casa, o grupo cruzará a famosa Ruta dos 7 lagos, em direção à Bariloche.
USHUAIA
Datas disponíveis: 02 a 10/02 e 13 a 21/02
O ponto de partida é a cidade de El Calafate, na Argentina, e de lá o grupo
percorrerá um total de 2.500 quilômetros durante a viagem toda. A primeira
parada é o famoso Glaciar Perito Moreno, de onde os clientes partirão em direção
a um dos locais mais bonitos do planeta, o Parque Nacional de Torres Del Paine,
no Chile. Após explorar o parque, seguirão rumo ao sul, até a maior cidade da
região da Patagônia do Chile, Punta Arenas. De lá cruzarão o Estreito de
Magalhães até chegar ao “fim do mundo”, a cidade de Ushuaia, onde o grupo fará
um passeio pelo canal de Beagle e conhecerá tudo o que a cidade reserva a seus
visitantes.
Para saber mais, consulte: www.triumphexperience.com.br
SOBRE O TRX
Criada em 2013, pelo instrutor e piloto Pablo Berardi, o Triumph Riding Experience
(TRX) iniciou as atividades com cursos de pilotagem on e off-road e ano a ano vem
expandindo as experiências oferecidas aos clientes Triumph e interessados pela
marca. Em 2018, a empresa realizou 44 cursos de pilotagem com diversos níveis

de dificuldade; 18 cursos de mecânica de motocicletas, 16 viagens nacionais e
internacionais (América do Sul, America do Norte e Europa); oito eventos
nacionais e regionais em parceria com as concessionárias da marca; além de
passeios de um ou dois dias todos os finais de semana para diversos destinos. Nos
cursos e passeios de final de semana é possível participar com moto própria,
sendo que o cliente Triumph tem desconto, ou ainda pode alugar uma moto da
frota TRX.
SOBRE A TRIUMPH
A Triumph Motorcycles Brazil é uma das 12 subsidiárias da empresa pelo mundo e
conta com sede em São Paulo (SP) e fábrica em Manaus. A marca conta com 17
Concessionárias no Brasil nas cidades de São Paulo (SP), Campinas (SP), Ribeirão
Preto (SP), São José dos Campos (SP), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Curitiba (PR),
Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Goiânia (GO), Florianópolis (SC), João
Pessoa (PB), Londrina (PR), Vitória (ES), Várzea Grande (MT) e Fortaleza (CE). A
Triumph possui o portfólio mais completo do mercado entre as marcas premium,
oferecendo três pilares principais de produtos: Clássica, Adventure e Roadster.
Fundada em 1902, a Triumph Motorcycles é uma empresa global, atuando
diretamente em 13 países, por meio de suas filiais, e indiretamente em mais 57
mercados, através de distribuidores independentes. A Triumph é a maior
fabricante britânica de motos e a marca que mais cresce no segmento acima de
500 cc nos países nos quais está presente. O faturamento mundial da empresa
gira em torno de R$ 2,1 bilhões e suas vendas no varejo superam as 63.400
unidades anuais, com produção acima de 67.000 motos por ano. No mundo todo,
a Triumph possui mais de 600 concessionárias e perto de 2.000 funcionários.
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