Custos de inscrição

Uma aventura de um dia, exclusiva para Senhoras e onde só elas se poderão
sentar no lugar de piloto. Os senhores são bem vindos em participar, mas só
como co-pilotos ou passageiros.

35 Euros
Valor por participante adulto
IVA Incluído

Engana-se quem pensar que esta aventura por ser só para senhoras, terá
menos adrenalina. Pelo contrário!!! Os saltos altos são para ficar em casa...
O percurso fará uma volta circular à Serra de Montejunto, permitindo ás
participantes desfrutar das belas paisagens da região.
Atreva-se a viver esta aventura no feminino.

PROGRAMA
09.00 – Receção às aventureiras
09.30 – Briefing de segurança e partida para a etapa da manhã;
13.30 – Paragem para almoço (piquenique);
14.30 – Partida para a etapa da tarde;
18.00 – Chegada prevista ao final do percurso.

O QUE ESTÁ INCLUIDO NO CUSTO DE INCRIÇÃO
•
•
•
•

Acesso a um passeio de Todo-o-Terreno Turístico exclusivo para senhoras;
Coordenação logística, acompanhamento e apoio dos elementos do staff Paralelo Aventura;
Disponibilização do percurso detalhado em formato GPS e cartografia digital offline para tablet;
Todas as formalidades legais e seguro de acidentes pessoais.

PASSAPORTE DESTA AVENTURA:
Duração:
1 Dia
Distância total a percorrer:
Aproximadamente 80 km
A Aventura começa em:
Alenquer
A Aventura termina em:
Alenquer
Tipo de Piso:
Solos argilosos
% de offroad:
95% fora de estrada, 5% alcatrão
Tipo de Navegação:
Exclusivamente por GPS
Nível de Dificuldade:
O percurso principal é acessível a viaturas
4x4 sem preparação. Haverá porém desafios
naturais e passagens mais técnicas para dar
emoção à aventura e pôr à prova as
máquinas e as condutoras.

RECOMENDAÇÕES
• A utilização de um dispositivo de navegação GPS ou tablet/smartphone é indispensável;
• Igualmente é aconselhada a utilização de rádio CB para a comunicação entre as
participantes e organização;
ALOJAMENTO

Acessível

Entusiasmante

As inscrições são feitas antecipadamente através do formulário de inscrição online disponível no nosso site.
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