


O EVENTO:
PASSEIO:

3º Jeep Road – Campos de Cima da Serra.

DATA:

Dia 25 de maio de 2019 (sábado)

LOCAL DE ENCONTRO:

Concessionária Tramonto|JEEP

Porto Alegre/RS

DURAÇÃO DO EVENTO:

01 dia.

VEÍCULOS:

Exclusivo para veículos 4x4 e 4x2

da marca JEEP.

QUANTIDADE DE VEÍCULOS:

Mínimo 10 / Máximo 20 + os veículos da organização.

Dia 25/05 = Sábado

Encontro dos aventureiros às 8h, na concessionária Tramonto|Jeep em Porto Alegre

(Av. Padre Cacique, 822 – Praia de Belas);

Recepção, briefing, café da manhã aos participantes;

Assinatura da ficha de inscrição, entrega de material e saída do comboio;

Deslocamento saindo de Porto Alegre em direção a S. Antônio da Patrulha via BR 290;

Parada para reagrupar o comboio no Posto Charrua da saída da Free Way em direção

a S. Antônio da Patrulha;

Trecho até Rolante, visita ao Parque Voo Livre Rolante, visita a Cascata 3 quedas e

deslocamento por estradas de colônias até São Francisco de Paula;

Parada para almoço (cardápio: Buffet Colonial) com bebidas não alcoólicas (incluído no

pacote);

A tarde, trecho de reflorestamentos, visita ao Tedesco Eco Parque;

Confraternização e sorteio de brindes;

Retorno para a cidade de São Chico, despedida e retorno livre de volta à Porto Alegre.

OBS.: Sugestão de Hotel para quem quiser permanecer na serra;

HOTEL VILLAGE DA SERRA

Av. Júlio de Castilhos, 1650 - São Chico - (WPT – S29 26.182 W50 34.646);

F: (54) 3244.2853 -Watts: (54) 9.8418.9840 E-mail: village@villagedaserra.com.br

PROGRAMAÇÃO EXTRA OFICIAL:

mailto:village@villagedaserra.com.br


INSCRIÇÕES:

PARTICIPANTES:
Veículos 4x4 e 4x2 Jeep, revisados e em condições de percorrer o trajeto;

Rádio VHF será opcional mas recomendável.

Frequência do rádio usada no passeio: 147.550.

Valores:

R$ 200,00 por veículo (com duas pessoas);

Pessoa extra Adulta = R$ 100,00

Crianças até 12 anos = R$ 50,00

Crianças até 4 anos isentas (até duas crianças por veículo).

Incluído no Pacote:

Café da manhã no encontro e recepção do passeio;

Almoço durante o passeio em restaurante programado;

Bebidas do Almoço (água e refrigerante);

Bebidas e lanches extras oferecido pela organização;

Adesivagem dos veículos;

Uma camiseta por pessoa;

Participar do sorteio de brindes;

Assistência de reboque até o apoio mais próximo (em caso de pane no veículo);

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

Como fazer a inscrição:

Preencher a ficha no site e enviá-la.

Você receberá a confirmação e instrução de pagamento.

OBS.: As vagas são limitadas e se encerram assim que o número limite de veículos for

preenchido.

Cancelamentos de inscrições:

Havendo desistência por qualquer motivo, o valor pago será doado a uma instituição de

caridade definida pelos organizadores.

Caso o cancelamento ocorra por parte da organização, o valor será devolvido

integralmente.

Caso o evento não preencha o número mínimo de vagas o passeio será transferido.

O roteiro poderá sofrer modificações de trajeto, devido ao tempo (clima) ou qualquer

outro imprevisto;

Caso seja interrompido durante a viagem, não serão devolvidos valores pagos.

Não haverá descontos para participantes que não queiram percorrer todo o trajeto.



INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:

RESPONSABILIDADES:
No ato da assinatura da ficha de inscrição para o Passeio, o participante esta ciente do

regulamento geral do passeio (disponível no site oficial). Se responsabilizando 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, concessionária, 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 – 99110.8221

americasul@americasul4x4.com.br

TRAMONTO | JEEP – Fone: (51) 3218.3000

NÍVEL DO PASSEIO:
Passeio de nível LEVE, estradas asfaltadas, estradas não pavimentadas e trechos de

caminhos abandonadas ou de pouco acesso.

ORGANIZAÇÃO: 

REALIZAÇÃO:

mailto:americasul@americasul4x4.com.br

