


O EVENTO:
PASSEIO:

Passeio Pontal Arambaré.

DATA:

Dia 13 de março de 2021 (sábado)

LOCAL:

Região de Arambaré/RS e Tapes/RS

DURAÇÃO DO EVENTO:

01 dia.

VEÍCULOS:

Aberto a veículos 4x4 Multimarcas.

QUANTIDADE DE VEÍCULOS:

Mínimo 08 / Máximo 15 + os veículos da organização.

Dia 13/03 = Sábado

Encontro dos aventureiros, as 08:30h, em Eldorado do Sul (Restaurante Minuano – Junto ao Posto Shell);

Recepção e café da manhã aos participantes, assinatura da ficha de inscrição e entrega de material;

Briefing do Passeio e saída do comboio;

Deslocamento via BR 116 passando por Guaíba,

Barra do Ribeiro e Tapes;

Trecho de terra na região de Vista Alegre, Capão da

Mangueira e Capão da moça.

Entrada na Fazenda Blue Ville, trecho do Rally 4x4;

Almoço com a equipe LAVENTURE 4X4

(bebidas incluída no pacote), no acampamento da

AMÉRICA SUL;

Trecho dunas, banhados e Lagoa... Até a chegada

no Pontal de Arambaré;

Retorno ao Acampamento AMÉRICA SUL para um

delicioso café colonial com a equipe L’AVENTURE;

Confraternização final, despedidas e retorno livre.

PROGRAMAÇÃO:



INSCRIÇÕES:

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

Rádio VHF será opcional mas recomendável (disponibilizamos de rádios

para alugar no valor de R$ 20,00 a diária).

Frequência do rádio usada no passeio: 147.550

Valores:

Veículo com 1 pessoa = R$ 670,00;

Veículo com 2 pessoas = R$ 890,00;

Pessoa Extra adulta R$ 360,00;

Crianças de 05 a 12 anos R$ 190,00 (0 a 4 anos free);

Consultar casos diferentes.

Incluído no Pacote:

Café da manhã no encontro;

1 almoço (L’aventure) no acampamento da América Sul;

1 café colonial (L’aventure) no acampamento da América Sul;

Bebidas nas refeições (água e refrigerante);

Adesivagem dos veículos;

Apoio de Guincho e reboque até um ponto de apoio mais próximo;

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

Condições de pagamento:

50% na confirmação do passeio.

Restante uma semana antes do passeio.

OBS.: havendo desistência por qualquer motivo,

até 48 horas de antecedência ao evento, 50% do

valor pago ficará em crédito para outros eventos da

América Sul Off-Road. Após esta data não haverá mais credito.



INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:

RESPONSABILIDADES:
O ato da assinatura da ficha de inscrição para o Passeio 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: 55 (51) 99110 8221 - WhatsApp
americasul@americasul4x4.com.br

ORGANIZAÇÃO:

NÍVEL DO PASSEIO:

Passeio de nível médio, estradas não pavimentadas, arenosas, trechos abandonados, trechos de

Lagoa e trechos de banhados.

Recomendável uso de snorkel.

mailto:americasul@americasul4x4.com.br

