
Desafio

CAFAYATE / LA QUIACA

Realização:

08 a 20

Dezembro 2020



EXPEDIÇÃO INTERNACIONAL:

RUTA 40 – DESAFIO CAFAYATE / LA QUIACA

DATA:

08 a 20 de dezembro de 2020.

DURAÇÃO DO EVENTO:

13 dias.

LOCAL:

Porto Alegre / Cafayate / La Quiaca / Porto Alegre – Brasil / Argentina

ROTEIRO:

Ida – Porto Alegre/ Uruguaiana / P. Roque Saenz Peña / Termas de Rio 

Honda / Cafayate / S. Antônio de Los Cobres / Susques / La Quiaca;

Volta – La Quiaca / Salta / P. Roque Saenz Peña / Uruguaiana / Porto 

Alegre.

QUILOMETRAGEM APROXIMADA:

5000 km

VEÍCULOS:

Aberto a veículos 4x4 Multimarcas diesel equipados.

QUANTIDADE DE VEÍCULOS:

Mínimo 06 / Máximo 10 + os veículos da organização.

O evento:

Pré - Programação:
1º Dia = 08/12/20 – Terça-feira

08:00 h – Recepção dos aventureiros em Porto Alegre (Local a definir);

09:00 h – Briefing com todos os participantes e festa da Largada;

Roteiro do dia = Porto Alegre a Uruguaiana; Percurso aproximado do Dia = 600 km.

2º Dia = 09/12/20 – Quarta-feira

Roteiro do dia = Uruguaiana a P. Roque Sanz Peña; Percurso aproximado do Dia = 550 km.

Total Acumulado = 1.150 km.

3º Dia = 10/12/20 – Quinta-feira

Roteiro do dia = P. Roque Sanz Peña a Termas de Rio Hondo; P. aproximado do Dia = 520 km.

Total Acumulado = 1.670 km.

4º Dia = 11/12/20 – Sexta-feira

Roteiro do dia = Termas de Rio Hondo a Cafayate; Percurso aproximado do Dia = 270 km.

Total Acumulado = 1.940 km.



Programação:
5º Dia = 12/12/20 – Sábado 

Roteiro do dia = Cafayate a S. Antônio de Los Cobre; Percurso aproximado do Dia = 300 km.

Total Acumulado = 2.240 km.

6º Dia = 13/12/20 – Domingo 

Roteiro do dia = S. Antônio de Los Cobre a Susques; Percurso aproximado do Dia = 130 km.

Total Acumulado = 2.370 km.

7º Dia = 14/12/20 – Segunda-feira 

Roteiro do dia = Susques a La Quiaca; Percurso aproximado do Dia = 310 km.

Total Acumulado = 2.680 km.

8º Dia = 15/12/20 – Terça-feira 

Dia de descanso em La Quiaca (visita a cidade de Vilazon na Bolivia). P. a.do Dia = 20 km.

Total Acumulado = 2.700 km.

9º Dia = 16/12/20 – Quarta-feira 

Roteiro do dia = La Quiaca a Salta; Percurso aproximado do Dia = 400 km.

Total Acumulado = 3.100 km.

10º Dia = 17/12/20 – Quinta-feira 

Dia de visitas nos pontos turísticos na cidade de Salta; Percurso aproximado do Dia = 20 km.

Total Acumulado = 3.120 km.

11º Dia = 18/12/20 – Sexta-feira

Roteiro do dia = Salta a P. Roque Sanz Peña; Percurso aproximado do Dia = 650 km.

Total Acumulado = 3.770 km.

12º Dia = 19/12/20 – Sábado 

Roteiro do dia = P. Roque Sanz Peña a Uruguaiana; Percurso aproximado do Dia = 550 km.

Total Acumulado = 4.320 km.

13º Dia = 20/12/20 – Domingo 

Roteiro do dia = Uruguaiana a Porto Alegre; Percurso aproximado do Dia = 600 km.

Total Acumulado = 4.920 km.



Inscrição:
Valores para participantes com veículo 4x4:

Veículo com 1 pessoas R$ 2.900,00

Veículo com 2 pessoas R$ 4.300,00

Pessoa extra no veículo R$ 1.200,00

OBS: Por se tratar de uma Expedição internacional, as despesas são cotados em dólares.

Caso haja modificações consideráveis na cotação, os valores poderão sofrer modificações.

Condições de pagamento:

Entrada de R$ 400,00* na reserva

Restante em 6 vezes** após a viabilização da Expedição.

* Caso a expedição não viabilize (não complete o número mínimo de inscrições), o valor da

reserva será devolvido integral.

** A ultima parcela não pode ultrapassar dezembro/20.

OBS.: Após a viabilização, havendo desistência por qualquer motivo antes de 30 dias do

evento, 50% do valor ficará em créditos para outros eventos da América Sul Off-Road. Após

esta data não haverá mais créditos de valores pagos e nem devoluções.

Prazo da Inscrição:

As inscrições com estes valores se encerrarão dia 09 de novembro de 2020, ou logo que

preencher o limite de vagas.

Incluído no Pacote:

1. Numeral de identificação do veículo;

2. Adesivo testeira no para brisa “Expedição Ruta 40 – La Quiaca”;

3. Adesivo grande nas portas “Expedição Ruta 40 – La Quiaca”;

4. Adesivos da América Sul Off-Road e de patrocinadores;

5. Duas Camisetas por pessoa e um moletom;

6. Material didático do roteiro (programação, mapas, folders da região...);

7. Carta verde para o veículo;

8. Seguro pessoal de viagem (cobertura básica de vida e saúde), nas estritas condições 

contratadas pela expedição (conforme anexo); 

9. Assistência básica em todo o percurso em caso de pane no veículo (com reboque até a 

cidade mais próxima);

10. Assistência nas aduanas;

11. Organizadores (guias) com experiência e recomendações do Consulado Argentino, 

administrando a conduta do comboio durante todos os dias, dando prioridade ao roteiro 

programado;

12. Reserva pré-agendada em alguns Hotéis da viagem, ida e volta, considerando valores 

especiais para grupo.



Asfalto e muitas estradas de Ripel em regiões de estrema altitudes.

A AMÉRICA SUL OFF-ROAD fará uma Expedição diferente de seus padrões anteriores.

Mas esta convidando você para fazer parte desta aventura.

Uma Expedição / Levantamento que desbravará uma região pouco transitada da Ruta 40 da

Argentina devido suas dificuldades. Um caminho paralelo a Cordilheira dos Andes.

Por segurança mais uma vez teremos o respaldo do CONSULADO ARGENTINA para viajar a

turismo no pais vizinho.

Por se tratar de uma expedição diferente, não serão permitidos inscrições de crianças com

idade inferior a 13 anos (demais menores de idade serão exigidos toda a documentação

obrigatória). Mas também não basta ser adulto. Tem que ser aventureiros preparados para

diversidades, conscientes que estaremos longe da nossa zona de conforto. Enfrentaremos dias

de não saber onde comer, abastecer e dormir. Muita quilometragem de estradas de chão

(quando tiver estrada) e o pior de tudo, estaremos no topo da Ruta 40, região de sua maior

altitude.

Alguns dias não teremos hotéis reservado e vamos ter que se adaptar para dormir. Outros dias

teremos hotéis ou alojamentos precários, com dificuldade com banho e refeições.

Resumindo, mais que uma expedição diferente. Uma expedição com cara de aventura.

OBS.:

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 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.

Nível da Expedição:

Observações Gerais:

Não incluído no Pacote:

As refeições de todos os dias;

Os hotéis de todos os dias;

Despesas extras nos Hotéis (telefone, bebidas, frigobar...);

Ingressos de visitações (caso aja);

Combustível, pedágios e manutenção de cada veículo;

Deslocamento inicial e final de cada participante;

Qualquer outra despesa extra que não esteja incluído no pacote.

Inscrição:



Um veículo 4x4 Off-Road com pneus especiais, guincho, engate de reboque, 2 Gps (com o 

roteiro gravado) e rádio VHF base com antena.

Acessórios básicos como Ferramentas básicas, pá, cambão e cintas.

AMÉRICA SUL OFF-ROAD

E-mail - americasul@americasul4x4.com.br

Site – www.americasul4x4.com,br

Dúvidas, esclarecimentos, mais Informações:

Fones: (51) 3443.5636

(51) 99110 8221 (WhatsApp)

(51) 99130 2542 (WhatsApp).

Carteira de identidade (no máximo com 10 anos) e em bom estado, ou Passaporte (de todos

os integrantes do veículo, inclusive crianças de qualquer idade);

Menores de 18 anos, caso os pais não estejam juntos, as devidas autorizações registradas.

Veículo em nome de um integrante da expedição, caso não esteja, necessário autorização de

trafego do veículo para quem esta participando da expedição (registrada em cartório). Veículo

em nome de empresa também é necessita autorização (não basta o contrato social da

empresa).

A equipe:

A documentação:

Informações:
Realização:

Responsabilidades:
O ato da assinatura da ficha de inscrição para a Expedição o participante se responsabiliza por

toda sua equipe (Equipe se caracteriza em 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.

Regulamento completo da Expedição, disponível no site www.americasul4x4.com.br.

Veículo 4x4 diesel, revisado e em condições de percorrer o trajeto.

Levar dois estepes, dois triângulos, um galão com no mínimo 20 litros de combustível extra, 2 

litros de óleo do motor e correias básicas do seu veículo.

Engates de reboque nem guincho poderão ultrapassar o limite dos para-choques do veículo 

(recomendável veículo com snorkel).

Rádio VHF (consultar rádio para alugar), de preferencia rádio base com antena boa.

Condições obrigatórias:

mailto:americasul@americasul4x4.com.br
http://www.americasul4x4.com,br/
http://www.americasul4x4.com.br/

