


Altos del Arapey, Golf Club & Hotel Termal

É o mais destacado resort 5 estrelas nas Termas del Arapey.

O complexo - que se destaca por sua arquitetura em harmonia com a natureza,

jardins, piscinas e lagoas - está localizado a 75 kms. da cidade de Salto, no litoral

do Uruguai.

Experimente o melhor resort termal na região!

Arapey Altos del Golf Club & Hotel Termal é um resort de cinco estrelas

localizado em Arapey, Salto, Uruguai. O trabalho de design arquitetônico do Arq.

Miguel Bono, prioriza a integração dos terrenos complexos e da natureza

circundante, para explorar plenamente os benefícios do destino. O alto padrão

internacional das instalações e serviços torná-lo um dos melhores resorts da região,

único no país a combinar banhos termais, campo de golfe, spa e um "All Inclusive".

Cozinha de alta qualidade:

O espaço dedicado a serviços de alimentação é extensa. Inclui uma sala de café da

manhã, um restaurante, um snack-bar e bar molhado em uma piscina, tudo com

vistas panorâmicas. O buffet é notável pela variedade e qualidade das opções:

buffet de saladas, especialidades quentes e frias (com opções de "light" e

vegetarianos), sobremesas e doces, além de uma mesa com excelentes assados:

uma tentação permanente para os hóspedes "all inclusive". Destaques quatro

estações "show cooking" massas, especialidades grelhadas, churrasco e

amenizado por espejos de agua, forno de pizza, garantindo que os clientes podem

escolher entre um menu variado durante a sua estadia. Não menos importante é

saber que o "all inclusive" inclui todas as bebidas, refrigerantes, coquetéis, cervejas

e vinhos nacionais, mas a “vedette” é a água de nascente gelada! O restaurante

também está aberto ao público, com um buffet all inclusive.



EXPEDIÇÃO:

ALTOS DEL ARAPEY

DATA:

De 18 a 21 de abril 2020

DURAÇÃO DO EVENTO:

04 dias.

LOCAL:

Porto Alegre / Rivera / Salto - Uruguai

ROTEIRO:

Ida – Porto Alegre/ Cachoeira / Rosário do Sul / Santana do 

Livramento / Salto - Uruguai;

Volta – Salto / Artigas / Santana do Livramento / Rosário do 

Sul / Cachoeira  / Porto Alegre.

VEÍCULOS:

Aberto a veículos 4x4 Multimarcas.

QUANTIDADE DE VEÍCULOS:

Mínimo 10 / Máximo 20 + os veículos da organização.

1º Dia = Sábado – 18/04/2020

Encontro dos expedicionários, as 08:30h, em Eldorado do Sul/RS

Posto Shell, lancheria e restaurante Minuano – BR 290

Brieffing com os participantes, assinatura da ficha de inscrição, entrega de material 

e saída do comboio;

Parada para Almoço no restaurante Papagaio, nas proximidades de Cachoeira do 

Sul. Trecho Rosário do Sul;

Chegada em Santana do Livramento/RS (Fronteira - Rivera/ROU);

Visita no Shopping Melancia loja do FREE SHOP NEUTRAL;

Jantar e noite livre.

2º Dia = Domingo – 19/04/2020

Deslocamento para Identificação na alfândega do Uruguai;

Trecho de estrada das fazendas nos pampas Uruguaio;

Almoço lanche (na estrada); 

Chegada no Hotel ALTOS DEL ARAPEY*****;

Café da tarde, Jantar e pernoite no Hotel.

PROGRAMAÇÃO:



Valores para participantes que possui veículo 4x4:

Casal ou duplo R$ 4.270,00 – Individual R$ 2.470,00;

A partir da terceira pessoa no veículo + R$ 1.985,00 por pessoa.

Crianças de 4 a 10 anos R$ 950,00 menores de 4 anos Free (Condições

considerada no mesmo apartamento dos pais).

Temos vagas para participantes que queiram viajar nos veículos da organização.

Favor consultar valores.

OBS: Por se tratar de uma Expedição internacional, os valores dos hotéis são

cotados em dólares. Caso haja modificações consideráveis na cotação, os valores

poderão sofrer modificações.

Condições de pagamento:

Em janeiro

R$ 900,00 na reserva R$ 900,00 fevereiro R$ 900,00 março – restante em abril.

Em Fevereiro

R$ 1.000,00 na reserva R$ 1.000,00 março – restante em abril.

Em março

R$ 1.200,00 na reserva – restante em abril.

OBS.: havendo desistência por qualquer motivo, até 20 dias de antecedência, 50%

do valor pago ficará em crédito para outros eventos da América Sul Off-Road.

Após esta data não haverá mais credito.

Prazo da Inscrição:

As inscrições com estes valores se encerrarão dia 10 de abril de 2020, ou logo que

preencher o limite de vagas.

3º Dia = Segunda-Feira – 20/04/2020

Café da manhã no Hotel;

Descanso merecido, descontração, dia livre no hotel,

aproveitando seus atrativos e piscinas termais;

Almoço, Café da tarde e Jantar no Hotel;

Noite livre e Pernoite.

4º Dia = Terça-Feira (Feriado) – 21/04/2020

Café da manhã no Hotel;

As 9h saída do comboio em direção à cidade de Rivera novamente;

Ao meio dia chegada no Free Shop NEUTRAL, despedidas e retorno livre.

PROGRAMAÇÃO
Continuação:



Incluído no Pacote:

Uma estadia no Hotel de Santana do Livramento;

Duas estadias no Hotel de Arapey (ALTOS DEL ARAPEY RESORT & SPA);

Três cafés da manhã;

Dois jantares no Uruguai (com bebidas liberadas);

Um almoço no Uruguai (com bebidas liberadas);

Um lanche na trilha (na ida para o Uruguai);

Lanches com bebidas liberadas no Hotel do Uruguai;

Numeral de identificação do veículo;

Adesivos do passeio e de patrocinadores;

Uma Camiseta por pessoa;

Carta verde para o veículo;

Reserva pré-agendada nos Hotéis;

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

programado.

Não incluído no Pacote:

Jantar e almoço do primeiro dia e Almoço do último dia;

Despesas extras no Hotel (telefone, bebidas importadas, frigobar...);

Combustível, pedágios e manutenção de cada veículo;

Deslocamento inicial e final de cada participante;

Qualquer outra despesa extra que não esteja incluído no pacote.

INSCRIÇÕES
continuação:



NÍVEL DA

EXPEDIÇÃO:
80% Asfalto, restante estradas de fazendas com pequenas travessias de riachos.

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. 

OBSERVAÇÕES GERAIS:

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

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

CONDIÇÕES OBRIGATÓRIAS 

DE PARTICIPAÇÃO:

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.

RESPONSABILIDADES:



DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:

Dois Veículos: 4x4 Off-Road com pneus especiais Gps e rádio VHF.

Acessórios básicos como Ferramentas básicas, pá e cintas.

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).

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);

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 adianta só o contrato social da empresa).

INSCRIÇÕES:

mailto:americasul@americasul4x4.com.br

