


Evolução Criativa

Movimento como ferramenta para auto 
conhecimento. A Bruna facilita o mergulho 

dentro de si mesmo agregando diversas práticas 
corporais nas suas aulas coletivas e individuais. 

Equilibro, condicionamento físico, alongamentos 
e dança são algumas atividades que compõem 

as aulas que resultam no refinamento da 
inteligência e da percepção do próprio 

indivíduo. Para complementar e potencializar 
o processo, essas experiências podem 

acontecer em meio a natureza ou em diferentes 
localidades. O indivíduo se experimenta como 

novidade em um diverso meio.



Formada em Direito pela PUCRS e 
pós graduada pela Antônio Meneghetti 
Faculdade no MBA Business Intuition, 
a Bruna é bailarina desde os 3 anos. 
Se formou em Ballet clássico, fez 
cursos de especialização na Alemanha 
e nos Estados Unidos em escolas 
como a Broadway Dance Center. Já 
experimentou diversos tipos de práticas 
corporais e esportivas e é apaixonada 
por endorfina. Completou 7 anos 
trabalhando em operações de eventos 
e turismo de grande porte além do 
gerenciamento de equipes. 
@brunaleao

BRUNA LEÃO

MARI MARQUES
Formada em Educação Física plena pelo 
Centro Universitário Metodista IPA e 
com diversas especializações no ramo 
da educação e fitness, Mari enxerga a 
profissão como um propósito onde seu 
maior objetivo é de transformar vidas 
através do movimento. Atuando há mais 
de dez anos na área e completamente 
apaixonada pela profissão, atualmente, 
além de Personal trainer, é sócia 
fundadora de uma empresa de 
treinamento funcional on-line onde 

também aplica sua metodologia.
@profmarimarques



ROTEIRO
DIA 1 - 27/09

Bootcamp

Recepção no Angatu Hostel fechado para o grupo

 
DIA 2 - 28/08

Aula de bike exclusiva com Mari Marques

Hot Yoga

Almoço

Aula de alongamento ao ar livre com Bruna Leão no Parque do Povo

DIA 3 - 29/08

Aula de bike exclusiva com Mari Marques

Aula de alongamento ao ar livre com Bruna Leão no Parque Ibirapuera

Almoço 



O QUE INCLUI

• 2 noites no Hostel Angatu; 
• Recepção de boas vindas; 
• 2 Aulas de alongamento com 
Bruna Leão; 
• 2 Aulas de bike exclusivas com 
Mari Marques; 
• 1 Aula de hot yoga;

• 1 aula de Bootcamp; 
• Kit Viagem com camiseta e 
máscara. 
 Não inclui passagens aéreas e deslocamento no 

destino.

VALOR de R$1.190

Em até 6x de R$199 no cartão 
ou no boleto

Como fazer a inscrição: 

1 - Acesse o site https://www.originalway.com.br/inscricao-ecsp/.

2 - Preencha seus dados cadastrais.

3 - Prossiga para o pagamento online no cartão ou no boleto.

contato@originalway.com.br /originalway/originalway(51) 3072 6316


