AREIAS DO OESTE
NAZARÉ – MARINHA GRANDE - MARTINGANÇA

PROGRAMA

Endless Ways, Lda. Agência de Viagens RNAVT 6467
Agente de Animação Turística RNAAT 1112/2016 | NIPC514077220
Sede Social: Vale de Choupos 2925 Azeitão

AREIAS DO OESTE
25 DE MAIO

Um dia dedicado em exclusivo à areia e às famosas pistas florestais que se estendem desde a Nazaré até à
Marinha Grande.
Apesar de grande parte da riqueza florestal do Oeste ter sido destruida pelo incendio do Pinhal de Leiria,
felizmente largos hectares de pinheiro escaparam ao fogo e estão hoje em dia verdejantes e rodeados de trilhos
e aceiros florestais de uma beleza única.
Para este passeio preparamos um percurso com uma dose equilibrada de adrenalina e trilhos paisagísticos em
150 quilómetros de extensão.

Custos de inscrição
Pacote premium

55 Euros

Pacote base (sem jantar)

30 Euros

Valores por participante adulto
IVA Incluído

O percurso principal será acessível a qualquer viatura 4x4 de origem. Reservamos contudo alguns desafios
naturais e passagens mais técnicas de caráter opcional para as viaturas mais musculadas e para os condutores
mais arrojados.

PASSAPORTE DESTA AVENTURA:
PROGRAMA
09.00 – Ponto de encontro na Nazaré;
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;
19.30 – Jantar de encerramento.

O QUE ESTÁ INCLUIDO NO CUSTO DE INCRIÇÃO
• Acesso a uma experiência exclusiva de Todo-o-Terreno Turístico num grupo restrito, com um máximo
de 30 viaturas participantes;
• Coordenação logística, acompanhamento e apoio dos elementos do staff Paralelo Aventura;
ALOJAMENTO
• 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
• 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 os participantes e
organização;
• Recomendamos ainda aos participantes que tragam o seu equipamento de resgate (cabo cinético,
manilhas, pá, etc.)

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

Endless Ways, Lda. Agência de Viagens RNAVT 6467 e RNAAT 1112/2016
NIPC514077220 | Sede Social: Vale de Choupos 2925 Azeitão

Duração:
1 Dia
Distância total a percorrer:
Aproximadamente 150 km
A Aventura começa em:
Nazaré
A Aventura termina em:
Nazaré
Tipo de Piso:
Predominantemente areia
% de offroad:
98% fora de estrada, 2% alcatrão
Nª máximo de viaturas:
30 viaturas
Tipo de Navegação:
Exclusivamente por GPS
Nível de Dificuldade:
O percurso principal é acessível a viaturas 4x4 sem
preparação. Haverá porém alguns desafios naturais
e passagens mais técnicas para dar emoção à
aventura e pôr à prova as máquinas e os
condutores.

