


O EVENTO:
PASSEIO:

Passeio dos CANYONS.

DATA:

Dias 17 e 18 de outubro de 2020 (sábado e domingo)

LOCAL:

Região de CAMBARÁ DO SUL/RS

DURAÇÃO DO EVENTO:

02 dias.

VEÍCULOS:

Aberto a veículos 4x4 Multimarcas.

QUANTIDADE DE VEÍCULOS:

Mínimo 08 / Máximo 12 + os veículos da organização.

Dia 17/10 = Sábado

Encontro dos aventureiros, as 8:30h, no CAFÉ CAMBARÁ (Trevo RS 486 Rota do Sol esquina RS 020), 

localidade de Tainhas (chegar com veículo abastecido);

Recepção, assinatura da ficha de inscrição, entrega de material e Briefing com os participantes;

Saída do comboio, pela RS 020 sentido Cambará;

Passagem pelo centro da cidade, deslocamento até o Cânion Fortaleza (passeio e caminhada no Cânion); 

Almoço com a equipe LAVENTURE 4X4 (bebidas incluída no pacote), no acampamento da América Sul;

A tarde visita ao Cânion da Pedra (trechos Off-Road);

Na volta passagem pelo reflorestamento da final do Rally 4x4 de 2015 (com travessias de riachos);

A noite jantar temático e Lual com a equipe Laventure 4x4 na Pousada Corucacas;

Deslocamento ao Hotel e Pousada para pernoite.

Dia 18/10 = Domingo

Saída do hotel, após café da manhã;

Deslocamento até o Lajeado da Margaridas (foto oficial do grupo);

Retorno ao centro da cidade, deslocamento até o café Cambará no trevo da Rota do Sol;

Confraternização final, despedidas e retorno livre.

PROGRAMAÇÃO:



INSCRIÇÕES:

PARTICIPANTES:
Veículos 4x4 multimarcas, revisado e em condições de percorrer o trajeto;

Rádio VHF será opcional mas recomendável (disponibilizamos de rádios

para alugar no valor de R$ 20,00 a diária).

Frequência do rádio usada no passeio: 147.550

Valores:

Veículo com 1 pessoa = R$ 850,00

Veículo com 2 pessoas = R$ 1.280,00

Pessoa Extra adulta R$ 510,00 (no mesmo apartamento)

Crianças de 05 a 12 anos R$ 320,00 (0 a 4 anos free)

Condições das crianças nos mesmo apartamento dos pais.

Condições de pagamento em 2 vezes. Desconte de 5% para pagamento avista

Consultar casos diferentes.

Incluído no Pacote:

Uma pernoite no Hotel ou Pousada da região;

Um almoço (Laventure) no acampamento da América Sul com bebidas (água e refrigerante);

Um Jantar (Laventure) no acampamento da América Sul com bebidas (água e refrigerante);

Ingressos de liberação de espaço e entradas;

Adesivagem dos veículos;

Apoio de Guincho e reboque até um ponto de apoio mais próximo;

Toda a conduta do comboio, dando prioridade ao roteiro programado.

Condições de pagamento:

50% na confirmação do passeio via site. Restante uma semana antes do passeio.

OBS.: havendo desistência por qualquer motivo, até 48 horas de antecedência ao evento, 50% do

valor pago ficará em crédito para outros eventos da América Sul Off-Road. Após esta data não

haverá mais credito.



INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:

RESPONSABILIDADES:
O ato da assinatura da ficha de inscrição para o Passeio o participante se responsabiliza por toda

sua equipe (Equipe se caracteriza seu veículo e todos os participantes que estão dentro) assumindo

todos os riscos da mesma, consigo ou com outrem, com seu veículo e equipamentos, isentando

organizadores, concessionário, patrocinadores, apoiadores, prefeituras, proprietários de propriedades

particulares e a Federação, de quaisquer acidentes ou prejuízos, independente do tipo ou natureza,

que possam ocorrer antes, durante ou depois do evento.

AMÉRICA SUL OFF-ROAD

Fone: (51) 3443.5636 – WhattsApp 99110 8221
americasul@americasul4x4.com.br

ORGANIZAÇÃO:

NÍVEL DO PASSEIO:

Passeio de nível médio, estradas não pavimentadas, cascalhados, trechos

abandonados e trechos de morro a cima dos 1000 metros de altitude.

Recomendável uso de snorkel.

OBSERVAÇÃO:
Devido a baixa opção da hotelaria local para abrigar todo o grupo, este passeio vamos usar duas

opções de hospedagem. Um Hotel que fica no centro da cidade e uma pousada em estilo Cabanas

localizado na entrada da cidade. Os primeiros inscritos escolhem sua opção de hospedagem.

mailto:americasul@americasul4x4.com.br

