


O EVENTO:
PASSEIO:

Passeio Vale dos Vinhedos.

DATA:

Dia 27 de agosto de 2022 (sábado)

LOCAL:

Bom Princípio/RS – Carlos Barbosa/RS – Bento Gonçalves/RS

DURAÇÃO DO EVENTO:

01 dia.

VEÍCULOS:

Aberto a veículos 4x4 Multimarcas (originais e sem preparação).

QUANTIDADE DE VEÍCULOS:

Mínimo 08 / Máximo 18 + os veículos da organização.

Dia 27/08 = Sábado

Encontro dos aventureiros, as 8:30h, restaurante Casarão 122 (RS 122, km 33)

Bom Princípio/RS.

Recepção e café da manhã aos participantes (incluído no pacote), assinatura

da ficha de inscrição, entrega de material, adesivagem dos carros, Briefing

do passeio e saída do comboio;

Trecho trilha da antena, vista do mirante do morro, Linha Paraguassu, linha

Torino Baixo, Linha Arco Verde e trecho S. Antônio de Castro.

Parada para almoço na Cantina D’Noni (cardápio: típica comida Italiana),

incluído no pacote (bebidas por adesão).

A tarde, trecho trilha do cemitério, trilha do mato 2, trecho Coronel Pilar e descida do trecho do morro.

Parada no município de Santa Tereza, trecho estrada da cascata, deslocamento RS 444, chegada na Vinícola

no Vale dos Vinhedos em Bento Gonçalves. Coquetel, confraternização e despedidas.

Retorno livre de volta à Porto Alegre.

PROGRAMAÇÃO:



INSCRIÇÕES:

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

Evento para veículos 4x4, originais, sem necessidade de preparações especiais.

Rádio VHF será opcional mas recomendável (disponibilizamos 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$ 550,00;

Veículo com 2 pessoas = R$ 785,00;

Pessoa Extra adulta R$ 340,00;

Crianças de 05 a 12 anos R$ 170,00 (0 a 4 anos free);

Consultar casos diferentes e parcelamento no cartão.

Incluído no Pacote:

1 Café da manhã no encontro Casarão 122;

1 Almoço (Típico Italiano – bebidas a parte);

1 Coquetel na chegada da vinícola;

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:

R$ 415,00 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: (51) 9 9527 8999 - WhatsApp
americasul@americasul4x4.com.br

ORGANIZAÇÃO:

NÍVEL DO PASSEIO:
Passeio de nível leve, estradas não pavimentadas, cascalhadas, trechos abandonados e trechos de

reflorestamentos.

HOTEL PARCEIRO:
Caso, no final do passeio, queira pernoitar em Bento Gonçalves, esse é nosso Hotel parceiro:

HOTEL SLIM BENTO GONÇALVES

Contato direto:

(51) 99999.7950 c/Daniela.

Mas não esqueça, as reservas lá é por adesão.

E Bento Gonçalves lota nos finais de semana.

Caso queira realmente fica em Bento faça

Sua reserva com antecedência.

mailto:americasul@americasul4x4.com.br

