


O EVENTO:
EXPEDIÇÃO:

YUCUMÃ – FOZ DO IGUAÇU

DATA:

De 12 a 16 de fevereiro de 2021

DURAÇÃO DO EVENTO:

05 dias.

LOCAL:

Brasil – RS / SC / PR

ROTEIRO:

Frederico Westphalen / Derrubadas (Yucumã) / Foz do Iguaçu / Irai / P. Alegre.

VEÍCULOS:

Aberto a veículos 4x4 Multimarcas.

QUANTIDADE DE VEÍCULOS:

Mínimo 08 / Máximo 15 + os veículos da organização.

PROGRAMAÇÃO:
1º Dia = Data 12/02 = Sexta-feira

Recepção dos aventureiros no Hotel de Frederico Westphalen a partir das 18h.

Assinatura da ficha de inscrição, entrega de material, adesivagem dos veículos, Briefing 

da Expedição, jantar e pernoite (noite livre);

2º Dia = Data 13/02 = Sábado

Café da manhã no hotel, saída do comboio;

Deslocamento pela BR 386, RS 472, passando por Derrubadas/RS chegando no Parque 

do Turvo (Salto do Yucumã);

Almoço no Balneário Parque das Fontes (por conta de cada participante);

Deslocamento por estradas de chão, passando por Barra do Guarita, travessia da balsa 

no Rio Uruguai (divisa de estados RS/SC) para a cidade de Itapiranga/SC; 

Deslocamento pela RS 163, passando por Iporã Do Oeste/SC, Descanso/SC, São Miguel 

Do Oeste/SC, Guaraciaba/SC, São José Do Cedro/SC, Guarujá Do Sul/SC, Barracão/PR, 

Santa Tereza Do Oeste/PR, Medianeira/PR, chegada em Foz do Iguaçu/PR.

Deslocamento ao Hotel, jantar, pernoite (noite livre).

3º Dia = Data 14/02 = Domingo

Café da manhã e saída do Hotel;

Deslocamento ao parque para visita as CATARATAS DO IGUAÇU, considerada hoje a 

sete maravilha da natureza, além de ser o ponto turístico referencia no Brasil;

Almoço no parque, a tarde livre para mais visitas ou compras;

Retorno ao Hotel de Foz do Iguaçu, jantar e noite livre.



PROGRAMAÇÃO
(continuação):

4º Dia = Data 15/02 = Segunda-feira

Café da manhã e saída do Hotel;

Retorno ao RS, a cidade das termas Iraí/RS;

Chegada no hotel, jantar, confraternização e despedidas;

Pernoite (noite livre);

5º Dia = Data 16/02 = Terça-feira

Café da manhã e saída do Hotel;

Retorno livre para seus destinos.

Os valores e condições de pagamento desta Expedição serão divulgado após o 

levantamento geral que acontecerá em janeiro/21.

Prazo da Inscrição:

Último dia de inscrições, dia 08 de fevereiro ou logo que preencher o limite de vagas.

INSCRIÇÕES:

Incluído no Pacote:

1- Quatro estadia nos Hotéis da região (Frederico W, Foz do Iguaçu (duas) e em Iraí);

2- Quatro cafés da manhã dos hotéis;

3- Numeral de identificação do veículo;

4- Adesivo testeira no para brisa “Expedição YUCUMÃ / FOZ DO IGUAÇU”;

5- Adesivo nas portas dos veículos “Expedição YUCUMÃ / FOZ DO IGUAÇU”;

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

7- Livro de bordo do roteiro (programação, mapas, folders da região...);

8- Assistência mecânica básica em todo o percurso e em caso de pane no veiculo (ou

reboque ate ao apoio mais próximo);

9- Organizadores (guias) com experiência no roteiro, administrando a conduta do

comboio durante todos os dias, dando prioridade ao roteiro programado;

10- Segurança com o veiculo da organização passando informações do transito/trafego;

11- Segurança com o veiculo fechando o comboio;

12- Reserva pré-agendada em todos os Hotéis.

OBS.:

Esta Expedição ainda vai passar por um levantamento geral.

Portanto, poderá sofrer algumas modificações e alterações nesta programação.



INSCRIÇÕES
(continuação):

Não incluído no Pacote:

1- Despesas extras nos Hotéis;

2- Alimentações (almoços e jantares);

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 incluído no pacote.

NÍVEL DA EXPEDIÇÃO:
90% Asfalto, restante estradas não pavimentadas, cascalhadas e ou arenosas.

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

fortuito, tipo fechamento de fronteiras, variações climáticas adversas, pandemia, 

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. 

Cota de compra nos Free Shops do Uruguai passou para 500 dólares por pessoa.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

• Veículos: 4x4 revisado e em

condições de percorrer o trajeto;

• Estar ciente do regulamento de

Expedições/Passeios da América

Sul Off-Road;

• Rádio VHF base com antena boa

(consultar rádio para alugar).

CONDIÇÕES OBRIGATÓRIAS

PARA PARTICIPAR:



INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:

RESERVAS:

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

bordo e rádio VHF. Veículo de Apoio com ferramentas básicas, pá e cordas.

Obs.: Caso a Expedição não preencha o numero de 8 veículos inscritos, a organização 

poderá viajar com a penas um veículo de apoio. 

ESTRUTURA

DA EQUIPE

ORGANIZADORA:

AMÉRICA SUL OFF-ROAD

Dúvidas, esclarecimentos ou mais Informações:

americasul@americasul4x4.com.br

Fone: + 55 (51) 99110 8221 (WhatsApp).

Para confirmar sua participação,

Preencha e envie a ficha de inscrição pelo site: www.americasul4x4.com.br.

Você receberá seu numero de inscrito e instrução de pagamento via boleto ou depósito 

bancário. 

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

