


O EVENTO:

EXPEDIÇÃO:

QUARTA COLÔNIA

DATA:

De 03 a 06 de junho de 2021

DURAÇÃO DO EVENTO:

04 dias.

LOCAL:

Região da Quarta Colônia do Rio Grande do Sul

ROTEIRO:

Porto Alegre/RS / Eldorado do Sul/RS – Cachoeira do Sul/RS – Restinga Seca/RS –

São João do Polêsine/RS - Faxinal do Soturno/RS – Silveira Martins/RS – Ivorá/RS.

VEÍCULOS:

Aberto a veículos 4x4 Multimarcas.

QUANTIDADE DE VEÍCULOS:

Mínimo 10 / Máximo 18 + os veículos da organização.

PROGRAMAÇÃO:

1º Dia = 03/06 = Quinta-Feira (Feriado)

Recepção e café da manhã aos aventureiros em Eldorado do Sul/RS no Restaurante e

Churrascaria Minuano (BR 116 km 286), junto ao posto Shell as 7:30h. Coordenadas do

GPS (S30 00.526 W51 18.894);

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

manhã (incluído no pacote) e saída do comboio;

Trecho de asfalto pela BR 290 até o trevo de Cachoeira do Sul, passando por Pântano

Grande/RS, parada para almoço no Restaurante Papagaio (não incluído no pacote).

Briefing com todos os participantes;

Trecho de 110 km de estradas não pavimentadas, passando por Capane, Barro

Vermelho, Jazidas, estrada dos Cardosos, chegando na RS 149;

Deslocamento ao Hotel Recanto Maestro, passando por Restinga Seca e RS 287.

jantar no Hotel (incluído no pacote), noite livre.

2º Dia = 04/06 = Sexta-Feira

Café da manhã no hotel, saída do comboio;

Deslocamento pela RS 149 e RS 348, trecho trilha do Pepe, Morro Comprido, Mirante

São Pio, Vista das Antenas, descida da estrada velha, trecho Formoso e Canhemborá;

Chegada na Usina Dona Francisca, visita ao mirador da Usina;

Deslocamento a Novo Treviso, almoço na comunidade local (não incluído no pacote);

Após almoço, retorno ao Hotel Recanto, deslocamento as Termas Romanas (ingresso

das termas incluído no pacote). Encerramento das Termas as 18h, retorno ao Hotel;

A noite saída de todo o grupo para o jantar na Pousada Recanto (incluído no pacote);

Retorno ao Hotel, noite livre.
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PROGRAMAÇÃO

(continuação):

3º Dia = 05/06 = Sábado

Café da manhã no Hotel, saída do comboio;

Deslocamento pelo Vale Veneto, Silveira Martins, Distrito de Três Mártires, estrada do

Mosteiro, estrada antiga do Morro da Cruz, visita ao Mirante da Cruz;

Deslocamento pela cidade de Ivorá/RS, visita a cascata Cara de Índio e o Riacho Pé

Seguro. Trecho estrada Nova Palma, chegada no parque das esculturas (ingresso

incluído no pacote), almoço vegano no parque (não incluído no pacote). A tarde, visita ao

parque das esculturas, trecho Faxinal, travessia do arroio Ivorá, Passagem pelo Monte

Grama, chegada em Ivorá/RS, entrega das cestas básicas ao Hospital de Ivorá;

Trecho Serra da linha 6, Villa Catani, Vale Vêneto, chegada no Distrito Recanto Maestro

para visita na Vinícola. Deslocamento ao Restaurante Zorial Di Giordana para o jantar

exclusivo do grupo (incluído no pacote);

Após jantar deslocamento ao hotel, noite livre.

4º Dia = 06/06 = Domingo

Café da manhã no hotel, saída do comboio;

Deslocamento pela estrada Caravel Recanto, travessia de riacho, entrada no canavial e

na trilha das bananeiras. Chegada na Cachaçaria Gentil, visita e degustação;

Retorno ao Hotel e as Termas Romanas (ingresso incluído no pacote).

Descanso, descontração, almoço nas Termas (não incluído no pacote);

Confraternizações e despedidas;

Saída livre do comboio em direção a seus destinos.

EXPEDIÇÃO



INSCRIÇÕES:

Incluído no Pacote:

1- Um café da manhã no encontro e recepção da Expedição em Eldorado;

2- Três estadias no hotel Recanto Maestro;

3- Três cafés da manhã do hotel;

4- Três jantares na região;

5- Um Ingresso no Parque das Esculturas;

6- Dois ingressos das Termas Romanas;

7- Numeral de identificação do veículo;

8- Adesivo testeira no para brisa “Expedição QUARTA COLÔNIA”;

9- Adesivo nas portas dos veículos “Expedição QUARTA COLÔNIA”;

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

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

12- Assistência mecânica básica em todo o percurso e em caso de pane no veículo (ou

reboque até o apoio mais próximo);

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

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

14- Segurança com o veículo da organização passando informações do transito/tráfego;

15- Segurança com o veículo fechando o comboio;

16- Reserva pré-agendada em todos os Hotéis.

Valores para participantes que possuem veículo 4x4:

Veículo com 1 pessoa R$ 1.850,00 (Single); 

Veículo com 2 pessoas R$ 2.780,00 (Casal ou duplo solteiro);

Crianças entre 4 a 12 anos R$ 490,00. Menores de 4 anos free (as condições para as crianças 

são consideradas no mesmo apartamento dos pais).

Consultar valores para condições diferentes.

Obs.: Uma cesta básica por veículo que será doada ao Hospital de Ivorá (indispensável).

Condições de pagamento:

Valor acima parcelado em 2 vezes no cartão sem juros ou até 12 vezes com os juros do cartão).

À vista 5% de desconto;

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 esse período, em

razão dos compromissos financeiros antecipados pela organização, não haverá outorga de

créditos por conta da desistência.

Prazo da Inscrição:

As inscrições encerram dia 31 de maio 2021 ou logo que preencher o limite de vagas.
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INSCRIÇÕES

(continuação):

Não incluído no Pacote:

1- Despesas extras nos Hotéis;

2- Outras alimentações que não estão como pagas na programação (almoços e jantares);

3- Bebidas de todas as refeições;

4- Combustível, pedágios e manutenção de cada veículo;

5- Ingressos de visitações (na cascata);

6- Deslocamento inicial e final de cada participante;

7- Qualquer outra despesa extra que não esteja incluído no pacote.

NÍVEL DA EXPEDIÇÃO:

60% Asfalto, restante 40% estradas não pavimentadas, cascalhadas de chão batido e trilhas 

leves.

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, encerram-se logo que completar o número limite de vagas.

Só serão reservadas vagas, mediante pagamento da entrada.

Levar roupas de banho e chinelo para desfrutar as termas.

Dicas: Na estrutura das Termas tem toalhas e roupão para alugar. Mas você poderá levar

os seus.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

• Veículos: 4x4 revisado e em condições de percorrer o trajeto;

• Estar ciente do regulamento de Expedições/Passeios da América Sul Off-Road

(disponível no site www.americasul4x4.com.br;

• Rádio VHF com antena boa (consultar rádio para alugar).

CONDIÇÕES OBRIGATÓRIAS

PARA PARTICIPAR:
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INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:

RESERVAS:

Dois veículos: 4x4 equipados com: 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 número de 10 veículos inscritos, a organização 

poderá viajar com apenas 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 número de inscrito e instrução para o pagamento. 
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