O EVENTO:

EXTREMO
SUL

EXPEDIÇÃO:
EXTREMO SUL
DATA:
De 15 a 17 de julho de 2022
DURAÇÃO DO EVENTO:
03 dias.
LOCAL:
Praia do Cassino / Hermenegildo / Chuí – Extremo Sul do Rio Grande do Sul
ROTEIRO:
Porto Alegre/RS / Rio Grande/RS – Santa Vitória do Palmar/RS / Chuí/RS.
VEÍCULOS:
Aberto a veículos 4x4 Multimarcas.
QUANTIDADE DE VEÍCULOS:
Mínimo 10 / Máximo 18 + os veículos da organização.

PROGRAMAÇÃO:
1º Dia = 15/07 = Sexta-Feira.
Recepção dos aventureiros a partir das 18h no Hotel Villa Moura Executivo na cidade de
Rio Grande/RS. Apresentar-se com o veículo abastecido.
Assinatura da ficha de inscrição, entrega de material e adesivagem dos veículos.
As 20h Briefing com todos os participantes no auditório do Hotel.
Jantar (não incluído no pacote) e noite livre.
2º Dia = 16/07 = Sábado.
Café da manhã no hotel, saída do comboio;
Deslocamento a Praia do Cassino, trajeto via mar (210 km), considerada a MAIOR PRAIA
DO MUNDO – Do Cassino ao Chuí.
Trafego com toda documentação e autorizações ambientais exigidas pelos órgãos fiscais.
Passagem pelos faróis Sarita, Verga e Albardão.
Parada para almoço no acampamento da América Sul (incluído no pacote).
A tarde passagem pelo hotel abandonado, praia de Hermenegildo e chegada aos moles e
farol da Barra do Chuí.
Deslocamento a cidade do Chuí, chegada no Free Shop Neutral (patrocinador do evento).
Após as compras deslocamento ao Hotel Berteli – Jantar e noite livre.
3º Dia = 17/07 = Domingo.
Café da manhã no Hotel, confraternizações e despedidas.
Últimas compras no Free Shop Neutral.
Retorno livre a seus destinos.

INSCRIÇÕES:
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SUL

Valores para participantes que possuem veículo 4x4:
Veículo com 1 pessoa R$ 1.970,00 (Single);
Veículo com 2 pessoas R$ 2.670,00 (Casal ou duplo solteiro);
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.
ATENÇÃO: Participantes na Expedição de camionete NISSAN FRONTIER tem 10% de
desconto no valor da inscrição que será subsidiado pela IESA|NISSAN.
Condições de pagamento:
Entrada de R$ 700,00 na confirmação da reserva - restante dia 20/06 e 07/07.
A inscrição poderá ser parcelada no cartão em até 6 vezes (com juros do cartão).
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 tal período, em
razão dos compromissos financeiros antecipados pela organização, não haverá outorga de
créditos por conta da desistência.
Prazo da Inscrição:
As inscrições encerram-se dia 07 de julho 2022 ou logo que preencher o limite de vagas.
Incluído no Pacote:
1- Duas estadias nos hotéis da região (Rio Grande e Chuí);
2- Dois cafés da manhã do hotel;
3- Um almoço temático no acampamento da América Sul no meio da trilha de sábado;
4- Numeral de identificação do veículo;
5- Adesivo testeira no para brisa “Expedição EXTREMO SUL”;
6- Adesivo nas portas dos veículos “Expedição EXTREMO SUL”;
7- Adesivos da América Sul Off-Road e de patrocinadores;
8- Livro de bordo do roteiro (programação, mapas, folders da região...);
9- Assistência mecânica básica em todo o percurso e em caso de pane no veículo (ou
reboque até o apoio mais próximo);
10- Organizadores (guias) com experiência no roteiro, administrando a conduta do
comboio durante todos os dias, dando prioridade ao roteiro programado;
11- Segurança com o veículo da organização passando informações do transito/tráfego;
12- Segurança com o veículo fechando o comboio;
13- Reserva pré-agendada em todos os Hotéis;
14- Pagamento da taxa de autorização de trafego de cada veículo;
15- Liberação Ambiental de cada participante.

INSCRIÇÕES
(continuação):
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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 (exceto do acampamento da América Sul);
4- Combustível, pedágios e manutenção de cada veículo;
5- Deslocamento inicial e final de cada participante;
6- Qualquer outra despesa extra que não esteja incluído no pacote.

NÍVEL DA EXPEDIÇÃO:
90% caminhos arenosos, via mar e trilhas leves.

OBSERVAÇÕES GERAIS:
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.
OBS.: Caso seja exigido algum procedimento ou documentação devido aos protocolos da
pandemia, as despesas financeiras serão de responsabilidade dos participantes da
Expedição.

CONDIÇÕES OBRIGATÓRIAS
PARA PARTICIPAR:
•
•
•

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).

ESTRUTURA
DA EQUIPE
ORGANIZADORA:
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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.

RESERVAS:

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.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
AMÉRICA SUL OFF-ROAD
Dúvidas, esclarecimentos ou mais informações:
americasul@americasul4x4.com.br
Fone: + 55 (51) 99527 8999 (WhatsApp).

