


EXPEDIÇÃO:

TROLLER TRILHA FLORAUTO – SERRA GAÚCHA

DATA:

De 02 a 04 de novembro de 2018

LOCAL:

Gramado / Bom Jesus / São José dos Ausentes / Cambará

Campos de cima da Serra

DURAÇÃO DO EVENTO:

03 dias.

VEÍCULOS:

Aberto a veículos 4x4 Multimarcas.

QUANTIDADE DE VEÍCULOS:

Mínimo 06 / Máximo 10

+ os veículos da organização.  



PRÉ - PROGRAMAÇÃO:

Dia 03/11 = Sábado
Café da manhã na Pousada;

Trecho Barragem dos Touros, Cachoeiras do Cerquinha;

Chegada no Monte Negro, parada para almoço;

A tarde visita nos Cânions Monte Negro e Amola Faca;

Final do dia deslocamento para São José dos Ausentes;

Chegada no Hotel Morada Glicínias;

Opção do Jantar no parque da Trutas;

Noite livre, descontração e pernoite.

Dia 04/11 = Domingo
Café da manhã na Pousada;

Trecho de Ausentes a Cambará passando por um Cânion e trechos de reflorestamento;

Chegada em Cambará para o Almoço;

Visita a Cachoeira dos Venâncios;

Deslocamento até o Café Tainhas, despedidas e retorno livre a Porto Alegre.

Dia 02/11 = Sexta-feira (Feriado)
Encontro dos aventureiros em Gramado em local a definir;

Briefing com os participantes, assinatura da ficha de inscrição, entrega de material e 

saída do comboio;

Deslocamento via RS 235, passagem pela barragem do Salto e barragem do Blang;

Parada para almoço no Paradouro Rota das Barragens;

Trecho Fazenda Chimarrão, Passo da Ilha e Passo do “S”;

Deslocamento RS 110, para Bom Jesus;

Chegada na Pousada Recanto das Camélias;

Jantar na pousada, descontração e pernoite.



INSCRIÇÕES:
Valores:

Casal ou duplo R$ 1.290,00 – Individual R$ 940,00 - Crianças entre 4 a 12 anos R$ 

390,00. Menores de 4 anos free (as condições para as crianças são consideradas no 

mesmo apartamento dos pais). Consultar valores para condições diferentes.

Condições de pagamento:

R$ 650,00 na reserva, o restante na semana do evento.

Consultar condições para pagamento em Cartão de crédito. 

OBS.: havendo desistência por qualquer motivo, até 15 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.

Incluído nos Pacotes:

Uma estadias na Pousada de Bom Jesus/RS com café da manhã;

Uma estadias na Pousada de São José dos Ausentes/RS com café da manhã;

Numeral de identificação do veículo;

Adesivos da América Sul, da Expedição e de patrocinadores;

Uma Camiseta por pessoa;

Reserva pré-agendada nas Pousadas;

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

programado.

Não incluído no Pacote:

Alimentação do evento (durante todos os dias);

Despesas extras no Hotel (telefone, bebidas, 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.



INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:

RESPONSABILIDADES:
O ato da assinatura da ficha de inscrição para a Expedição o participante se

responsabiliza por toda sua equipe (Equipe se caracteriza seu veículo e todos os seus

tripulantes) 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.

ORGANIZAÇÃO:

NÍVEL DA EXPEDIÇÃO:
Expedição de nível médio, estradas cascalhadas, abandonadas, trechos de travessia 

de rios e riachos e estradas de reflorestamentos.

Veículos 4x4 multimarcas, revisado e em condições de percorrer o trajeto;

Aconselhável uso de Snokel;

Sugerimos para facilitar a comunicação rádio VHF (consulte rádios para alugar).

Frequência do rádio usada no passeio: 147.550

PARTICIPANTES:

REALIZAÇÃO:

AMÉRICA SUL OFF-ROAD

Fone: (51) 3443.5636 – 99110 8221 - americasul@americasul4x4.com.br

TROLLER TRILHA FLORAUTO - Fone: (51) 3094 5600 – tiago@florauto.com.br
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