
Porto Alegre a Punta Del Este

Rumo ao Paraiso da América do Sul

13 a 17

NOVEMBRO

2019

PATROCÍNIO:REALIZAÇÃO:



O EVENTO:

EXPEDIÇÃO:

PUNTA DEL ESTE

DATA:

De 13 a 17 de novembro de 2019

DURAÇÃO DO EVENTO:

05 dias.

LOCAIS:

Praia do Cassino/RS / Chui/RS / Punta Del Este - Uruguai

ROTEIRO:

Ida – Praia do Cassino / Chui / La Paloma / Punta Del Este;

Volta – Punta Del Este / Chui / Porto Alegre.

VEÍCULOS:

Aberto a veículos 4x4 Multimarcas.

QUANTIDADE DE VEÍCULOS:

Mínimo 06 / Máximo 14 + os veículos da organização.



PROGRAMAÇÃO:

1º Dia = Quarta-feira – 13/11

- Recepção dos aventureiros na praia do 

Cassino no Hotel Villa Mora a beira mar a

partir das 18h;

- Assinatura da ficha de inscrição e entrega de material;

- As 22h jantar na praia do Cassino (local a definir);

- Pernoite no Hotel Villa Moura do Cassino (noite livre).

2º Dia = Quinta-feira – 14/11 - Feriado

- As 8h café da manhã no Hotel e briefing com todos os participantes;

- Saída do Hotel em deslocamento via beira mar;

- Visita ao Navio Altair (naufragado em 1976);

- Passagem pelos Faróis Sarita, Verga e Albardão;

- Almoço/Lanche acampamento América Sul no Hotel abandonado nas dunas;

- Passagem pela Praia de Hermenegildo;

- Chegada no Farol da Barra do Chui (extremo Sul do Brasil);

- Deslocamento para a cidade, festa e recepção no FREE SHOP NEUTRAL;

- Saída para o Hotel Bertelli - Jantar e pernoite (noite livre).

3º Dia = sexta-feira – 15/11

- Deslocamento para identificação na alfândega do Uruguai;

- Visita ao Forte Santa Tereza e praia de Punta Del Diablo;

- Almoço na praia de La Paloma;

- Trecho da nova ponte Circular na Lagoa Garzon;

- Visita no farol José Ignácio;

- Passagem por La Barra, desfile pela belíssima cidade de PUNTA DEL ESTE;

- Chegada ao Hotel de Punta Del Este - Jantar e pernoite (noite livre).

4º Dia = sábado – 16/11

- Café da manhã no Hotel;

- Visita à Praia de Piriápolis e almoço no morro do Teleférico;

- Visita ao Museu de Carlos Paz em Punta Balena;

- Voltando a Punta Del Este, passeio pela Marina e retorno ao hotel;

- Jantar de confraternização no centro de Punta Del Este (noite livre).

5º Dia = domingo – 17/11

- Café da manhã no Hotel;

- Retorno ao Brasil via Chui - Ruta 10 e 9;

- Almoço no Chui e compras no FREE SHOP NEUTRAL;

- Retorno a Porto Alegre/RS Via BR 471 e BR 116;

- Previsão de chegada as 20 hs.



INSCRIÇÕES:

Incluído no Pacote:

1- Uma estadia no Hotel da Praia do Cassino;

2- Uma estadia no Hotel do Chui;

3- Duas estadias no Hotel em Punta Del Este;

4- Quatro cafés da manhã;

5- lanche na trilha dia 14/11;

6- Numeral de identificação do veículo;

7- Adesivos da Expedição e de patrocinadores;

8- Uma Camiseta por pessoa;

9- Carta verde para o veículo;

10- Reserva pré-agendada nos Hotéis;

11- Toda a conduta do comboio durante todos os dias, dando prioridade ao roteiro programado.

Não incluído no Pacote:

1- Despesas extras nos Hotéis;

2- Alimentações (exceto o lanche na trilha do dia 14/11);

3- Bebidas de todas as refeições;

4- Combustível, pedágios e manutenção de cada veículo;

5- Ingressos de visitações (termas, museu, parques, fortes...);

6- Deslocamento inicial e final de cada participante;

7- Qualquer outra despesa extra que não esteja incluída no pacote.

Valores para participantes que

possuem veículo 4x4:

Veículo com duas pessoas (Casal ou duplo) R$ 3.480,00;

Veículo com uma pessoa (sozinho no veículo) R$ 2.880,00;

Veículo com quatro pessoas (em dois apartamentos do Hotel) R$ 6.740,00;

Pessoas extras no veículo: Adultos + R$ 1.000,00 - Crianças entre 4 a 12 anos + R$ 500,00.

Menores de 4 anos free (as condições para as pessoas extras são consideradas no mesmo

apartamento do hotel). Consultar valores para condições diferentes.

OBS.: Por se tratar de uma expedição internacional, no qual o valor do hotel de Punta Del Este

foi negociado em dólares, havendo um aumento significativo na cotação em novembro a ultima

parcela poderá haver um reajuste proporcional a esta diferença.

Condições de pagamento:

4 vezes de R$ 870,00 (casal).

OBS.: Por razão dos compromissos financeiros antecipados pela organização, não haverá

devolução de créditos por conta de desistências.

Prazo da Inscrição:

As inscrições se enceraram dia 04 de novembro, ou logo que preencher o limite de vagas.



NÍVEL DA
EXPEDIÇÃO:
70% asfalto, restante trajetos beira mar.

Caso a Expedição seja cancelada por algum motivo de força maior e/ou caso fortuito, tipo 

fechamento de fronteiras, variações climáticas adversas, barreiras, etc... outra data poderá ser 

programada pela empresa.

O roteiro poderá sofrer modificações de trajeto, devido ao tempo (clima) ou a qualquer outro 

imprevisto;

Caso a Expedição seja interrompida durante a viagem, não serão devolvidos valores pagos.

Não haverá descontos para participantes que não queiram percorrer todo o trajeto;

As inscrições são limitadas, enceram-se logo que completar o numero limite de vagas.

Só serão reservadas vagas, mediante pagamento da entrada. 

OBSERVAÇÕES GERAIS:

• Veículos: 4x4 revisado e em condições de percorrer o trajeto.

• Rádio VHF base com antena boa (consultar rádio para alugar).

CONDIÇÕES OBRIGATÓRIAS

PARA PARTICIPAR:

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:

Veículos 4x4 equipados com pneus especiais Off-Road, Gps, Notebook, computador de bordo, 

rádio VHF, ferramentas básicas, pá e cordas, kit de primeiros socorros e água potável.

ESTRUTURA DA EQUIPE ORGANIZADORA:

AMÉRICA SUL OFF-ROAD

E-mail - americasul@americasul4x4.com.br

Dúvidas, esclarecimentos e mais Informações:

Fone: (51) 3443.5636 – 99110 8221 (WhatsApp).

mailto:americasul@americasul4x4.com.br

