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MUD CHALLENGE
16 DE FEVEREIRO

PASSAPORTE DESTA AVENTURA:
Duração:
1 Dia
Este é um dia dedicado aos praticantes de todo-o-terreno turístico que gostam de, uma vez por outra, fazer
um passeio mais desafiante para por à prova as suas máquinas e aplicar os seus conhecimentos de condução.
Preparamos um percurso curto, mas com muita adrenalina, numa incursão às famosas lamas do Oeste, na
região de Alcobaça, conhecida pela indústria cerâmica que têm o barro como matéria prima.
Serão aproximadamente 50km de trilhos lamacentos por entre eucaliptais, pinhais e campos agrícolas, com
um toque de “picante” q.b. a apelar à adrenalina e ao espírito de entreajuda dos participantes.
Não deixámos de lado a beleza natural nem a vertente mais turística do Todo-o-Terreno. Assim procurámos
escolher os caminhos que conciliam passagens técnicas com paisagens rurais típicas do Oeste.
Terminaremos o nosso dia com um jantar de confraternização para degustação de especialidades regionais.
Atreva-se a viver esta aventura!

PROGRAMA
09.00 – Ponto de encontro e receção aos participantes;
09.30 – Briefing de segurança e partida das viaturas para a etapa da manhã;
13.30 – Paragem para almoço (pic-nic);

Distância total a percorrer:
Aproximadamente 50 km
A Aventura começa em:
Alcobaça
A Aventura termina em:
Vimeiro
Tipo de Piso:
Predominantemente lama
% de offroad:
95% fora de estrada, 5% alcatrão
Nª máximo de viaturas:
25 viaturas
Tipo de Navegação:
Exclusivamente navegação por GPS
Nível de Dificuldade:
O percurso é acessível apenas a viaturas 4x4 com
caixa redutora e com pneus próprios para off-road
(mínimo piso all terrain).

14.30 – Partida das viaturas para a etapa da tarde;
20.00 – Jantar de encerramento (opcional).

O QUE ESTÁ INCLUÍDO
• Acesso a uma experiência exclusiva de Todo-o-Terreno num grupo restrito com um máximo de 25
viaturas participantes;
• Coordenação logística, acompanhamento e apoio dos elementos do staff Paralelo Aventura;

Custos de inscrição
Pacote premium

55 Euros

Pacote base (sem jantar)

30 Euros

Valores por participante adulto
IVA Incluído

• Jantar de encerramento com especialidades gastronómicas regionais(no pacote Premium);
• Disponibilização do percurso detalhado em formato GPS e cartografia digital offline para Tablet;
• Todas as formalidades legais e seguro de acidentes pessoais de acordo com a legislação em vigor.

RECOMENDAÇÕES
ALOJAMENTO
• Este evento não tem qualquer caráter competitivo nem é um passeio orientado a viaturas demasiado
preparadas. Contudo recomendamos que apenas participem condutores com experiência
significativa em condução todo-o-terreno e com espírito de companheirismo/entre ajuda para
superar os obstáculos;
• A utilização de um dispositivo de navegação GPS ou tablet/smartphone é obrigatória;
• Igualmente é aconselhada a utilização de rádio CB para a comunicação entre os participantes e
organização;
• Tendo em conta que se trata de um percurso essencialmente em piso lamacento, em caso de chuva
nos dias antecedente, só será permitida a participação de viaturas com pneus pneus apropriados
para off-road (no mínimo com piso do tipo All Terrain, idealmente piso Mud Terrain) e que tragam
consigo o necessário equipamento de resgate.

As inscrições são antecipadas e são realizadas através do formulário de inscrição online disponível no nosso site.
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