
DE 17 a 29

De AGOSTO 2019



O EVENTO:
EXPEDIÇÃO:

PATAGÔNIA

DATA:

De 17 a 29 de Agosto de 2019

DURAÇÃO DO EVENTO:

12 dias.

LOCAL:

Porto Alegre/RS - Brasil / San Martin de Los Andes

ROTEIRO:

Será divulgado em breve.

VEÍCULOS:

Aberto a veículos 4x4 Multimarcas.

QUANTIDADE DE VEÍCULOS:

Mínimo 08 / Máximo 12 + os veículos da organização.

A cidade de SAN MARTÍN DE LOS ANDES esta situada num Vale que se formou dentro de um Glaciar,

como uma escultura na beira do Lago Lácar. Foi fundada em 1898 e atualmente é a sede da Intendência

do Parque Nacional Lanín.

O encontro de montanhas com seus bosques, dão uma particular característica ao lugar dando a quem

nos visita, e também aos moradores, a oportunidade de aproveitar todas as alternativas dos seus

diferentes e atrativos passeios para todos os gostos.

A Praça San Martín é núcleo histórico da cidade, nela estão os principais edifícios públicos, todos com

diferentes valores arquitetônicos e históricos: Prefeitura, Igreja de São José, Secretaria de Turismo,

correio e Câmara de vereadores.

A HISTÓRIA:

A 20 km da cidade esta situada a famosa estação de esqui CERRO CHAPELCO, atraindo turista de todo

o mundo. Com 20 pistas com diferentes graus de exigências, e uma natureza única, reúne adrenalina e

paisagem para os amantes do esqui e do snowboard.

Visitaremos também a cidade de SAN CARLOS DE BARILOCHE. Este centro turístico internacional se

encontra ao noroeste do estado de Rio Negro, sobre a margem sudeste do Lago Nahuel Huapi, dentro do

Parque Nacional de mesmo nome, a 764 metros acima do nível do mar.

A cidade, localizada no âmbito dos Andes Patagônicos, caracteriza–se por sua paisagem de montanhas,

bosques, lagos e rios cristalinos, assim como por seu limite, a oeste: os altos cumes da Cordilheira, alguns

dos quais se mantêm cobertos de neve durante todo o ano.

O esqui é a atividade esportiva mais praticada durante os meses de inverno austral, e é lá que visitaremos

a estação de esqui CERRO CATEDRAL, visitada por turistas de todo o mundo.

São estas belezas, culturas, novidades que a AMÉRICA SUL OFF-ROAD quer mostrar para você.

Embarque hoje mesmo nesta grande aventura!!!



Valores:

Casal ou duplo R$ 4.200,00 – Individual R$ 3.200,00 - A partir da terceira pessoa no veículo + R$ 750,00 

por pessoa. Consultar valores para condições diferentes.

Condições de pagamento:

Entrada de R$ 500,00 + 5 vezes de R$ 740,00 (por veículo).

OBS: havendo desistência por qualquer motivo, não haverá devolução de valores pagos.

Em caso da desistência for 30 dias antes do evento, 50% do valor pago ficará em crédito para outros

eventos da América Sul Off-Road. Após tal período, em razão dos compromissos financeiros antecipados

pela organização, não haverá outorga de créditos por conta da desistência.

Prazo da Inscrição:

As inscrições se encerrarão dia 02 de agosto de 2019 ou logo que preencher o limite máximo das vagas.

Incluído nos Pacotes:

1- Numeral de identificação do veículo;

2- Adesivo testeira no para brisa “Expedição Patagônia”;

3- Adesivo grande nas portas “Expedição Patagônia”;

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

5- Um moletom por pessoa;

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 nas aduanas;

10- Organizadores (guias) com experiência no roteiro, administrando a conduta do comboio durante todos 

os dias, dando prioridade ao roteiro programado;

11- Segurança com o veiculo 01 passando continuamente informações do transito/trafego;

12- Segurança com o veiculo 12 fechando o comboio;

13- Reserva pré-agendada em todos os Hotéis, ida e volta, considerando valores especiais para grupo.

NÍVEL DA EXPEDIÇÃO:

90% Asfalto, restante estradas cascalhadas.

Não incluído no Pacote:

1- Pernoites e despesas nos Hotéis e alimentações durante toda a viagem;

2- Combustível, pedágios e manutenção de cada veículo;

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

4- Contratação de Vans para serviços de Tur (participação não obrigatória);

5- Deslocamento inicial e final de cada participante;

6- Qualquer outra despesa extra que não esteja incluído no pacote.

INSCRIÇÃO:

PRÉ - PROGRAMAÇÃO:

Em breve será divulgado



Os valores não têm prazo de validade. E poderão sofrer modificações a qualquer momento por se 

tratar de uma Expedição Internacional onde os custos estão sujeitos a variações cambiais de outras 

moedas;

Caso haja modificação nos valores, só serão cobradas diferenças ainda não pagas;

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:

Documentação exigida:

Condições obrigatórias para participação:

1- Veículos 4x4 revisados e em condições de percorrer o trajeto. Importante revisar: pastilhas de freio 

(colocar novas), correias, buchas, amortecedores, óleo do motor, óleo da direção hidráulica, óleo da 

caixa e óleos dos diferenciais. 

2- Levar um kit completo para seu veículo: correias, uma troca de óleo, óleo para direção hidráulica, 

1 liquido de freio, filtros de ar, filtro de combustível e filtro do óleo, pastilha de freio, aditivo para 

radiador e spray para encher pneus. 

3- Um extintor; 

4- Dois triângulos; 

5- Rádio VHF base com antena boa; 

6- Equipamentos para acampar (em caso de emergência) não obrigatório.

1. Carteira de identidade com menos de dez de data de emissão e em bom estado ou Passaporte 

(de todos os integrantes do veículo, inclusive crianças); 

2. Vacina contra febre amarela para todos os integrantes do veículo, com carteira internacional de 

vacinação (esta carteira internacional pode ser feita no aeroporto). Obs. esta vacina não está 

sendo exigida no momento;

3. Veículo em nome do piloto ou de um passageiro. Caso não esteja, necessita de autorização de 

trafego do veículo para quem está participando da expedição (registrada em cartório);

4. Veículo em nome de pessoa jurídica também necessita autorização (não adianta só o contrato 

social da empresa);                              

5. Seguro veicular com cobertura nos países do MERCOSUL, em especial com reboque e por 

distâncias ilimitadas (não obrigatório, mas recomendado e por conta do participante); 

6. Carta verde obrigatória (incluída na inscrição); 

7. Assinatura da declaração de conhecimento,

aptidão física e aceitabilidade das condições

do evento e do regulamento proposto. 



RESERVAS, INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:

AMÉRICA SUL OFF-ROAD

Fone: (51) 3443.5636

americasul@americasul4x4.com.br

Dúvidas, esclarecimentos e mais Informações:

Fone: (51) 99110 8221 – 999130 2542 (WhatsApp).

ORGANIZAÇÃO:

Estimativa baseada em duas pessoas em um veículo diesel.

Previsão aproximada de gastos total (Inscrição, Hotéis, Alimentação, Combustível, Pedágio e 

Ingressos de visitações), U$S 4.200,00 (Dólares).

OBS. Esta é só uma previsão, se recomenta sempre ter uma folga para compras, imprevistos ou 

surpresas.

PREVISÃO DE GASTOS TOTAL DA VIAGEM:

Dois Veículos: 4x4 equipados; Pneus especiais Off-Road; Gps, Notebook, computador de bordo e 

rádio VHF; Veículo de Apoio; Ferramentas básicas, pá e cordas; Kit de primeiros socorros, água 

potável e Mecânico para pequenos reparos.

OBS.: Não preenchendo o numero mínimo de inscritos na Expedição a mesma poderá acontecer mas 

a equipe organizadora poderá ir com apenas um veículo como apoio.

ESTRUTURA DA EQUIPE ORGANIZADORA:

PATROCÍNIO:

mailto:americasul@americasul4x4.com.br

