


EXPEDIÇÃO:

COSTA SUL 

DATA:

De 05 a 07 de setembro de 2020

LOCAL:

Capivari do Sul / Mostardas / Cassino / Chui

DURAÇÃO DO EVENTO:

03 dias.

VEÍCULOS:

Aberto a veículos 4x4 Multimarcas.

QUANTIDADE DE VEÍCULOS:

Mínimo 08 / Máximo 12 + os veículos da organização.

Dia 05/09 = Sábado

Encontro dos expedicionários, as 08:30h, em Capivari do Sul (em local a definir);

Recepção e café da manhã aos participantes;

Assinatura da ficha de inscrição e entrega de material;

Briefing da Expedição e saída do comboio;

Deslocamento via RS 040 e RS 101 passando por Palmares do Sul;

Trecho Bacupari e trecho Via Mar;

Parada para almoço nas proximidades do farol de Mostardas (incluído no pacote);

Seguindo via mar, trecho da Lagoa do peixe via Talhamar;

Deslocamento a Bujuro via asfalto, seguindo via mar, trecho Estreito e Barra de São José do Norte;

Chegada na cidade de São José do Norte, travessia da Balsa para Rio Grande;

Deslocamento até ao Hotel Villa Moura Executivo Rio Grande;

Jantar e noite livre.

PROGRAMAÇÃO:



Dia 06/09 = Domingo

Café da manhã no Hotel, saída de Rio Grande em direção a Praia do Cassino;

Trecho corredor dos Pinheiros, deslocamento para travessia na reserva do Taim;

Trecho estrada da Arrozeira;

Parada para almoço nos proximidades da Lagoa mangueira (incluído no pacote);

Seguindo pela Estrada Bacia Do Pastoreio, chegada na cidade do Chui;

Chegada no Free Shop Neutral para as boas vindas;

Deslocamento para o Hotel do Chui, Jantar e noite livre.

Dia 07/09 = Segunda-feira (Feriado)

Café da manhã no Hotel;

Manhã livre pra compras no Free Shop Neutral;

Almoço livre (por adesão);

Despedidas e retorno a Porto Alegre.

PROGRAMAÇÃO:

Valores:

Casal ou duplo R$ 1.650,00 – Individual R$ 1.300,00 - 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:

Entrada e + 2 x no cartão de Crédito ou 5% avista. 

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 no Pacote:

Café da manhã no encontro e recepção em Capivari do Sul;

Duas estadias com café da manhã (Rio Grande e Chui);

Dois almoço temático preparado pela LAVENTURE 4X4 na trilha (com bebidas incluídas);

Numeral de identificação do veículo;

Adesivos da América Sul, da Expedição e de patrocinadores;

Recepção e descontos especial do Free Shop NEUTRAL na chegada;

Reserva pré-agendada nos Hotéis;

Toda a conduta do comboio durante o trajeto, dando prioridade ao roteiro programado.

Não incluído no Pacote:

Jantares e almoços não mencionados;

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.

INSCRIÇÕES:



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 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.

AMÉRICA SUL OFF-ROAD

Fone: (51) 3443.5636 – 9 9110 8221 Casagrande

E-mail – americasul@americasul4x4.com.br

REALIZAÇÃO:

NÍVEL DA EXPEDIÇÃO:
Expedição de nível médio, dunas, estradas arenosas, abandonadas, trechos via mar e estradas de 

reflorestamentos. Travessias de riachos e pequenos rios.

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

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

Frequência do rádio usada no passeio: 147.550

PARTICIPANTES:

mailto:americasul@americasul4x4.com.br

