
 

TRAIL CAMP INSANE 
 

26, 27 E 28 DE FEVEREIRO 2021 

2º TRAIL CAMP INSANE - SOCORRO 

A Trip Trail Run Adventure realizou o 1º TRAIL CAMP INSANE em ÁGUAS DA 

PRATA/SP e agora irá levar vocês a uma TRIP de tirar o fôlego, então se 

preparem, pois vem aí mais um final de semana repleto de aventuras e muito 

Trail Running pelos percursos das provas de corrida de montanha INSANE. 

Serão três dias e duas noites de pura diversão curtindo, com toda tranquilidade, 

os lugares e a cidade por onde a corrida de montanha INSANE irá passar em 

dezembro de 2021, então se liga nas novidades e nas belezas naturais que 

Socorro tem a oferecer. 

Para mostrar o que reserva a 4º STAGE INSANE – SOCORRO, a TTRA vai levar 

você, sua família e amigos para desfrutar com toda calma e tempo o charme 

dessa cidade conhecida pelo seu turismo de aventura, explorando assim o que 

há de melhor, natureza, trail, cavernas, cachoeiras, montanhas, histórias e é 

claro, aquele turismo pelo centro da cidade. 
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TRIP TRAIL RUN ADVENTURE 

https://www.ttra.com.br/ 

 
 



 
 
Mais um projeto da Trip Trail Run Adventure sairá do papel. O TCI vem para proporcionar aquele momento incrível 

que os atletas não conseguem ter quando estão competindo nas provas INSANE, aquele momento em que se pode 

fazer pausas, para tirar a mochila e tomar um banho de cachoeira, dar aquele mergulho nas piscinas naturais para 

lavar a alma, apreciar o esplendor da natureza e se conectar por inteiro. 

O TRAIL CAMP INSANE irá contar com duas modalidades sendo elas: 
 
TCI - TRIP  
 
A modalidade TRAIL CAMP INSANE – TRIP é destinada aos participantes que querem ter a comodidade e o conforto 
de uma boa hospedagem com um café da manhã maravilhoso, um banho quentinho e uma cama confortável para no 
dia seguinte poder desfrutar de um Trail Running com um nível técnico moderado em meio a muita beleza natural, e 
ainda sobrar tempo para aproveitar o último dia turistando com a família e os amigos pelas belas cidades. Serão três 
dias e duas noites de pura diversão. 
 
TCI -  ROOT 

 
A modalidade TRAIL CAMP INSANE – ROOT é destinada àqueles que desejam sentir a verdadeira essência da 
modalidade Trail Running, na qual o atleta irá vivenciar duas fases de nível técnico moderado, saindo do ponto A 
(hospedagem)  até o ponto B (acampamento) onde passará a noite e na manhã seguinte retornará para o ponto A. O 
participante terá a opção de levar o seu equipamento (barraca) e dessa forma, o mesmo será responsável pela 
montagem e desmontagem ou se preferir poderá contratar o equipamento pela organização que se responsabilizará   
pela montagem e desmontagem. Toda a logística (transporte de mochila, barracas e equipamentos, definição de 
local para acampamento e alimentação) será de responsabilidade da organização, serviços esses inclusos no valor do 
pacote. Serão três dias e duas noites de muita emoção. 
 

LOCAL 
 
 
O 2º TRAIL CAMP INSANE – TRIP será realizado na cidade que irá sediar a última etapa da corrida de montanha 
INSANE – Socorro (SP) – A cidade se destaca pela natureza. Socorro está na exuberante Serra da Mantiqueira, 
portanto o clima lá é ótimo no verão ou no inverno. A elevações e os desníveis do terreno criaram incríveis rios de 
corredeira, como o Rio do Peixe e belas cachoeiras. Além disso, tem fontes de água mineral, mirantes no topo de 
montes lindíssimos, passarinhos cantando na alvorada e dançando no céu, quase que só para você.  
 
A cidade é conhecida como “Cidade da Aventura” e foi um dos primeiros destinos brasileiros a conseguir 
certificação internacional para explorar atividades esportivas.  
Como Socorro está aos pés da Serra da Mantiqueira, a localização é extremamente favorável para atividades de 
contato com a natureza.   
 
Socorro está localizado a 138Km da capital e como é conhecida por ser a cidade da aventura, você não terá 
descanso, o lugar é repleto de atrativos dos mais radicais aos mais tranquilos. Alguns dos lugares que você não pode 
deixar de visitar são o Mirante da Pedra da Bela Vista que é um dos pontos mais altos de Socorro, com 1.250 metros 
de altitude e o incrível Pico da Cascavel com 1.275 metros de altitude. 
     
Se você está em busca de se aventurar, Socorro é o destino ideal para se viver grandes e inesquecíveis experiências. 

 

 

 



HOSPEDAGEM 
 
 
A TTRA escolheu o Hotel Família Aventura para proporcionar o melhor conforto aos participantes, localizado na Rua 
Marechal Floriano Peixoto, 8, CEP 13960-000 Socorro, SP e o Hostel Cantinho Família Aventura, localizado no 
Corredor Turistico Rio do Peixe, Estrada do Brejo, 639, Socorro, SP, 13960-000, Brasil. 
 
O Hotel Família Aventura é um grande parceiro e com isso proporciona pacotes atraentes aos convidados que 
participam dos eventos organizados pela TTRA. O mais legal é que os participantes irão desfrutar de todo o conforto 
do Hotel no centro da cidade e do Hostel Cantinho Família Aventura que fica no meio da natureza.  
 
O Hotel Família Aventura disponibiliza os seguintes serviços: 
 

 Serviço de quarto (cama e banho); 

 Acomodações com frigobar, TV e ar condicionado; 

 Estacionamento conveniado 24 horas; 

 Café da Manhã incluso na diária (das 7:00 as 10:00); 

 Acesso gratuito à internet por Wi-Fi. 
 
O Hostel Cantinho Família Aventura disponibiliza os seguintes serviços: 

 

 Piscina com bar e churrasqueira; 

 Restaurante; 

 Acesso gratuito à internet por Wi-Fi. 

HOTEL FAMÍLIA AVENTURA 
 

  
 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fdir%2F%3Fapi%3D1%26destination%3D-22.5915038%252C-46.5294482%26fbclid%3DIwAR3cG98yPMad8gfJ-pAoRAtCG8zZKOHvcxklf2Br_NfRjgHriRJjKIeQpO8&h=AT0GO7hQGqKJZWthYGWMRYmlYzA3W9PJ5nHk8VlR5osY9wIAiJQqAnhUJsZtv8qnTY9RaT533m253EyGs9mT8Pxq9SvVxfO9ITiqQushP0C-n1U5uUya9hBl4JwlGApnDkZgyvzWNshZW8z8nlpD
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fdir%2F%3Fapi%3D1%26destination%3D-22.5915038%252C-46.5294482%26fbclid%3DIwAR3cG98yPMad8gfJ-pAoRAtCG8zZKOHvcxklf2Br_NfRjgHriRJjKIeQpO8&h=AT0GO7hQGqKJZWthYGWMRYmlYzA3W9PJ5nHk8VlR5osY9wIAiJQqAnhUJsZtv8qnTY9RaT533m253EyGs9mT8Pxq9SvVxfO9ITiqQushP0C-n1U5uUya9hBl4JwlGApnDkZgyvzWNshZW8z8nlpD


HOSTEL CANTINHO FAMÍLIA AVENTURA 

  

  

  

 

 

 



 

CRONOGRAMA 
 

26 DE FEVEREIRO DE 2021 – SEXTA-FEIRA 

 

 12h00min – Check-In Hotel Família Aventura;  
Rua Marechal Floriano Peixoto, 8, CEP 13960-000 Socorro, SP 
 

 14h00min – Turismo na Cidade; 

 20h00min – Início do jantar no Hostel Cantinho Família Aventura; 
        Corredor Turistico Rio do Peixe, Estrada do Brejo, 639, Socorro, SP, 13960-000, Brasil 
 

 21h00min – Congresso técnico; 

 22h00min – Encerramento do jantar. 
 

27 DE FEVEREIRO DE 2021 – SÁBADO 

 

 06h00min – Café da manhã - Hostel Cantinho Família Aventura; 
(Atletas que irão participar do trail running) 
 

 07h00min – Conferência de materiais; 

 07h1omin – Início do trail running; 
 

 08h00min – Café da manhã - Hostel Cantinho Família Aventura; 
(Família e acompanhantes) 
 

 09h30min – Saída passeio Kango Jango; 

 12h30min – Previsão de chegada do trail running; 

 13h00min – Início do almoço no Hostel Cantinho Família Aventura; 
 

 16h40min – Visita ao Mirante Pedra Bela Vista; 

 17h00min – Aula de Yoga; 

 19h00min – Início do jantar no Hostel Cantinho Família Aventura; 

 22h00min – Chegada Hotel Família Aventura; 
 

 

28 DE FEVEREIRO DE 2021 – DOMINGO 

 

 06h50min – Café da manhã - Hostel Cantinho Família Aventura; 

 08h00min – Saída Hiking; 

 09h00min – Saída aventura Caverna; 

 10h00min – Saída aventura Cachoeira; 

 13h00min – Início almoço Hostel Cantinho Família Aventura; 
17h00min – Check-out. 
 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fdir%2F%3Fapi%3D1%26destination%3D-22.5915038%252C-46.5294482%26fbclid%3DIwAR3cG98yPMad8gfJ-pAoRAtCG8zZKOHvcxklf2Br_NfRjgHriRJjKIeQpO8&h=AT0GO7hQGqKJZWthYGWMRYmlYzA3W9PJ5nHk8VlR5osY9wIAiJQqAnhUJsZtv8qnTY9RaT533m253EyGs9mT8Pxq9SvVxfO9ITiqQushP0C-n1U5uUya9hBl4JwlGApnDkZgyvzWNshZW8z8nlpD


INFORMAÇÕES DO PERCURSO 
 
 

 
 
O TRAIL CAMP INSANE não é uma modalidade competitiva por isso, todos os participantes deverão se manter 
unidos o tempo inteiro respeitando todas as orientações e os locais de paradas estipulados pelo guia. Não será 
permitido a ultrapassagem do guia. O horário de partida deverá ser respeitado para que o cronograma seja 
cumprido, dessa forma o aproveitamento nos pontos estabelecidos para parada não sofrerá alterações. 
 

    
 
A todo momento o guia estará atento ao grupo, levando em consideração o condicionamento físico e o ajuste de 
equipamentos para que dessa forma o percurso seja feito com a maior comodidade possível e para que todos 
possam desfrutar os momentos em meio à muita natureza.  
 
É obrigatório cada participante levar o seu kit básico de primeiros socorros, na falta do mesmo o atleta será 
impedido de compor o grupo. 
 

    
 
O percurso tem aproximadamente 26 Km com um ganho e perda de elevação de 1.100m. Os participantes irão 
percorrer trechos com estradas de terra, cachoeiras, picos de montanhas e muito singletrack.  



 

  
 
 
A percurso será dividido em duas distâncias para a comodidade dos atletas que irão participar. A organização 
colocara o veículo de apoio no alto do Pico da Cascavel no 17,300Km lá o atleta terá suprimento para recarregar sua 
mochila de hidratação e dar continuidade nos 9Km restantes, os demais atletas que não tiverem condições de 
continuar retornarão com o veículo de apoio. 

   

      EQUIPAMENTOS 

 

 Mochila hidratação mínimo 2L – Obrigatório; 

 Corta vento – Opcional; 

 Manta térmica – Obrigatório;  

 Head Lamp – Obrigatório;   

 Apito – Obrigatório;  

 Anorak – *Obrigatório somente em caso de 
chuva; 

      KIT PRIMEIROS SOCORROS 

 

 Atadura – Obrigatório; 

 Esparadrapo – Obrigatório;  

 Band-aid – Obrigatório; 

 Anti-histamínico - Obrigatório; 

 Anti-inflamatório – Obrigatório; 

 Analgésico – Obrigatório. 

 Trakking Pole – Opcional; 

 Luva – Opcional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PERCURSO 
 

 
 
Mapa percurso TRAIL CAMP INSANE - TRIP  
 

 Distância aproximada 26Km;  

 Ganho de elevação = 1.093m; 

 Perda de elevação = -1.092m.    
 

 
 
1º Trecho 0K ao 5K 
 

 Ganho de elevação = 232m; 

 Perda de elevação = -91,6m;   

 Inclinação máxima = 20,3% - 13,8%; 

 Inclinação média = 6,4% - 3,5%; 

 Trecho = Estradão + Singletrack + Cachoeira. 
 



 

 
 

2º Trecho 5K ao 10K 
 

 Ganho de elevação = 292m; 

 Perda de elevação = -93,4m;   

 Inclinação máxima = 24,1% - 17,4%; 

 Inclinação média = 7,4% - 5,4%; 

 Trecho = Estradão + Singletrack + Cachoeira. 
 

 
 

3º Trecho 10K ao 15K 
 

 Ganho de elevação = 308m; 

 Perda de elevação = -284m;   

 Inclinação máxima = 27,3% - 21,0%; 

 Inclinação média = 11,2% - 10,8%; 

 Trecho = Estradão + Singletrack + Montanha. 
 



 
 

4º Trecho 15K ao 20K 
 

 Ganho de elevação = 146m; 

 Perda de elevação = -376m;   

 Inclinação máxima = 23,1% - 20,1%; 

 Inclinação média = 8,2% - 10,4%; 

 Trecho = Alta Montanha + Estradão. 
 
 

 
 
 
5º Trecho 20K ao 25K 
 

 Ganho de elevação = 121 m; 

 Perda de elevação = -258m;   

 Inclinação máxima = 14,3% - 20,3%; 

 Inclinação média = 4,1% - 7,1%; 

 Trecho = Estradão. 



PACOTE E VALOR 
 
A inscrição para o TRAIL CAMP INSANE deverá ser feita até o dia 19 de fevereiro de 2021. 
 
INCLUSO NO PACOTE: 
 

 Hospedagem (sexta, sábado e domingo); 

 Estacionamento; 

 Piscina com bar; 

 Sala de TV e som; 

 Acesso gratuito à internet por Wi-Fi 

 Churrasqueira; 

 Café da manhã; 

 Seguro 

 Trail Running (sábado); 
 Passeio guiado Kango Jango (sábado); 
 Passeio Mirante Pedra Bela Vista (sábado); 

 Yoga (sábado); 
 Passeio Cachoeira (Domingo). 

 
NÃO INCLUSO NO PACOTE: 
 
Atividades deverão ser pagas a parte caso tenha interesse. 
 

 Atividades no Kango Jango (sábado); 

 Aventura Caverna (Domingo); 

 Camiseta Trail Camp Insane. 
 

 
VALOR PACOTE: 
 

 Valor por pessoa: R$ 450,00 
 
 
 
Obs. 1: O limite de participantes do TRAIL CAMP INSANE é de 50 pessoas. 
Obs. 2: Grupos abaixo de 10 pessoas, valores a combinar com a organização. 
Obs. 3: Crianças até 5 anos não pagam. 
Obs. 4: Crianças de 6 a 10 anos pagam R$ 35,00. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

REFEIÇÃO: 
 
Para maior liberdade dos atletas, a TTRA não fechou o pacote com as refeições de almoço e jantar, deixando livre a 
escolha dos locais aos participantes. 
 
De qualquer forma, para a comodidade de todos os atletas, a TTRA irá disponibilizar o cardápio da hospedagem 
devendo os mesmos atentarem-se aos horários e agendamento prévio com o restaurante: 

 

PRATO 1 PRATO 2 PRATO 3 PRATO 4 PRATO 5 

• Arroz • Arroz • Arroz • Arroz • Crepe de creme  

• Feijão • Feijão • Feijão • Feijão de palmito 

• Carne de panela  • Legumes • Polenta frita  • Batata frita •Crepe de presunto  

com Batata • Macarrão ao molho  • Pernil acebolado  • Contra filé  e queijo  

• Legumes sugo • Legumes acebolado •Nhoque ao molho  

• Fritas   • Filé de frango • Fritas   • Legumes branco e queijo   

• Farofa  • Fritas   • Farofa  • Farofa  • Fritas   

• Salada a vontade  • Salada a vontade  • Salada a vontade  • Salada a vontade  • Salada a vontade  

R$ 22.00 R$ 25.00 R$ 25.00 R$ 25.00 R$ 28.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SOUVENIR: 
 
A CAMISETA TRAIL CAMP INSANE não faz parte do pacote, porém os participantes poderão fazer a aquisição com 
a organização, caso desejarem.  
As solicitações de camiseta deverão ser feitas até o dia 19 de fevereiro de 2021. 
 
 

 
 
Valor da camiseta por pessoa: 35,90 


