NORTH

OFFROAD
EXPERIENCE
22 e 23 Jan. 2022

PORTUGAL

OFFROAD
EXPERIENCE

INFORMAÇÕES GERAIS
Nível de dificuldade

. Estrada - baixo | Terra - baixo
. Acessível a todas as motas (trail, big trail, maxi
trail, enduro)

Distância aprox.

. 270 km

Duração

. 2 dias

Organização

. GLOCAL Travel Experiences, viagens, passeios e
expedições Unipessoal Lda.

DESCRIÇÃO
Em parceria com os concessionários Motoboxe e Norboxe, o passeio North Offroad Experience será
também uma aprendizagem de condição em offroad, uma experiência única, genuína, entre participantes e
gentes locais, ao redor de belas paisagens e estradões, à descoberta dos melhores caminhos e do autêntico
“mundo rural”.
Os dias serão de passeio e de camaradagem, seguiremos pela região do Douro e Trás os Montes, por Amarante,
Baião, Vila Real , Vila Pouca de Aguiar e Cabeceiras de Basto, onde a prioridade será o fora de estrada.
O trajecto detalhadamente escolhido será fácil, por vias largas e acessíveis.
O jantar e a noite de sábado, dia 22, será em Vila Pouca de Aguiar.
Os participantes poderão inscrever-se nos 2 dias do passeio (pack 2) ou apenas num dia (pack 1).
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Vila Pouca de Aguiar
(final 1º dia)

Mondim de Basto
(almoço 1º dia)

Amarante

(início 1º dia)

Aboadela

PERCURSO 1º DIA
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Salto

(almoço 2º dia)

Cabeceiras de Basto

Ribeira de Pena

Vila Pouca de Aguiar
(início 2º dia)

(final 2º dia)

PERCURSO 2º DIA
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ITINERÁRIO (previsto)
Dia 22

. Amarante > Mondim de Basto (almoço) > Vila Pouca de Aguiar
| 120 km

Dia 23

. Vila Pouca de Aguiar > Salto (almoço) > Cabeceiras de Basto
| 150 km

INCLUÍDO (Pack 2 dias / 190€*)
- Tracks;
- Workshop offroad;
- Almoço dia 22;
- Jantar dia 22;
- Almoço dia 23;
- Noite em hotel com peq. almoço (quarto twin).
Para quarto single acresce o valor de 40€;
- kit de inscrição;
- T-Shirt alusiva ao evento;
- Viatura de assistência / apoio;
- Monitores de condução;
- Desconto (campanha North Offroad Experience
2022) na aquisição de pneus, peças e acessórios
na Motoboxe Porto e Penafiel.
* IVA incluído

INCLUÍDO (Pack 1 dia / 60€*)
- Track;
- Workshop offroad;
- Almoço;
- Kit de inscrição;
- T-Shirt alusiva ao evento;
- Viatura de assistência / apoio;
- Monitores de condução;
- Desconto (campanha North Offroad Experience
2022) na aquisição de pneus, peças e acessórios
na Motoboxe Porto e Penafiel.
*IVA incluído

EXCLUÍDO
- Seguros pessoais;
- Combustível;
- Itens pessoais;
- Deslocações extra percurso;
- Bebidas alcoólicas;
- Tudo o que não está definido em “Incluído”.
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Orientação

Serão fornecidos os TRACKS de todo o percurso em GPX via email. Elementos da
organização, com os tracks, estarão devidamente identificados com um colete refletor.

Equipamento

É fortemente recomendável uso de equipamento de protecção total, exemplos: casaco
com protecções, joelheiras, cotoveleiras, botas apropriadas, luvas, capacete integral, óculos.

INSCRIÇÕES

Link >

A inscrição será validada após preenchimento da ficha de inscrição e transferência com o envio do comprovativo do respectivo
valor para o IBAN PT50 0007 0000 0036 5115 1792 3 com o nome do participante para nunoduarte@glocal.pt ou em
qualquer balcão Motoboxe / Norboxe.

DESISTÊNCIAS
Será devolvido todo o valor da inscrição, se a comunicação da ausência for feita até ao dia 15 de Janeiro de 2022, por email.
A partir do dia 15, será reembolsado em 50% do valor, mas deverá apresentar justificação indicando o motivo de força maior.

NOTAS
- O percurso será pela via pública; recomenda-se o máximo respeito pelas regras de trânsito e código da estrada.
- Nos estradões / estradas em terra, o trânsito “está aberto” como em qualquer via pública, sendo que a velocidade moderada
e o respeito pelo meio ambiente é também fundamental.
- Recomenda-se a não ingestão de bebidas alcoólicas durante as etapas.
- Percurso acessível a motociclos de todas as categorias.
- Aconselhável equipamento de segurança adequado a cada participante-condutor/acompanhante.
- Inscrições limitadas.
- É recomendável o uso de pneus “fora de estrada” , mistos ou taco.
- Passeio indicado para uma pessoa por mota.
- Todos os eventos organizados pela GLOCAL Travel Experiences Unipessoal Lda, privilegiam a interação e apoio às
comunidades locais, seja a nível da restauração, ou no desenvolvimento e criação de parcerias de sustentabilidade social.

CONTACTOS
Nuno Duarte

. T. +351 938 330 134 | Email. nunoduarte@glocal.pt / info@motoboxe.pt
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