PORTUGAL EXTREMUS 2017

Do latim, "Extremus", significa:
"o que está em extremidade, situação ou qualidade oposta diametralmente à outra."
Ora, olhando para o mapa de Portugal, de Bemposta a Sagres, não nos apraz melhor
definição!
Trata-se de um percurso ambicioso à descoberta do Portugal profundo, de norte a sul.
Em 4x4, claro!
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PORTUGAL - O MELHOR DA EUROPA
Pode parecer exagerado o título mas não tenham dúvidas, de que, em termos de
"liberdade" para a prática de TT 4x4, gastronomia e acolhimento, na Europa, não há
melhor!
Pretendemos dar a conhecer um Portugal talvez mais "interior", menos conhecido da
maioria, por caminhos de terra fora dos circuitos turísticos tradicionais. Desde as
montanhas do norte, por vezes deveras acidentadas com também algumas passagens
a vau, esplendidos caminhos pelos cumes e imensas florestas. É o mundo rural das
pequenas aldeias em pedra, das populações que recebem de braços abertos os
forasteiros. Mais a sul, os grandes espaços dominam a paisagem. Alguns troços de
areia lembram-nos que afinal não estamos assim tão longe do norte de África! E o
mar, claro! O bravo Atlântico que nos acompanhará ao longo de toda a última etapa.
Uma gastronomia a quem ninguém fica indiferente! Com um clima ameno e
fortificante, com uma vasta costa marítima rica em pescas e com os seus vales
protegidos e planos... Não é de estranhar que Portugal, com as ricas produções de
vinho e azeite, tenha sido sempre bastante cobiçado já desde os tempos dos romanos.
Um paraíso de peixes e crustáceos; Queijos e doçaria conventual; Vinhos para todos
os paladares...
Preparado?! Vamos lá...
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PROGRAMA PORTUGAL EXTREMUS 2017
1º Dia – Sexta-feira 09/06/2017 – Sendim
Alojamento: Hotel "O Encontro" http://www.hrencontro.pt/
Encontro de todo o grupo em Sendim onde passaremos a noite no Hotel "O Encontro".
Sendim, uma pequena aldeia, situa-se em plena área das Arribas do Douro, ficando
dentro do território definido para o novo Parque Natural do Douro Internacional;

2º Dia - Sábado 10/06/2017 - Sendim - Peso da Régua - 170 kms
Alojamento: Quinta de Casaldronho Wine Hotel
http://www.quintadecasaldronho.com/pt/Homepage.aspx
Hoje terá início a nossa aventura. O dia de hoje será todo ele dedicado à exploração
do vale do rio Douro num sobe e desce constante por entre vinhedos e olivais.
Em Dezembro de 2001, a UNESCO elevou o Alto Douro Vinhateiro a Património da
Humanidade. Um título, atribuído por unanimidade, que premiou a Região vinícola
demarcada mais antiga do mundo, decretada pelo Marquês de Pombal, em 1756.
Região única por reunir as virtudes do solo xistoso e da sua exposição solar
privilegiada com as características ímpares do seu microclima em conjunto com o
trabalho árduo do homem do Douro.
A Régua é, na história do Douro Vinhateiro, uma das mais importantes cidades
ribeirinhas e teremos tempo ainda para uma breve visita. Como não poderia deixar de
ser uma prova de vinhos impõe-se. Antes do jantar, claro, já com as máquinas
paradas!
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3º Dia - Domingo 11/06/2017 - Peso da Régua - Caramulo - 100 kms
Alojamento: Hotel do Caramulo
http://www.hoteldocaramulo.pt/pt/
Continuando a exploração da zona centro do país, entraremos agora num dos
"pulmões" de Portugal - a Serra do Caramulo - conhecida pela qualidade das suas
águas e pela pureza do seu ar que justificou, no passado, a instalação de vários
sanatórios. Incontornável uma visita ao museu, único e singular, do Caramulo.

4º Dia - Segunda-feira 12/06/2017 - Caramulo - Unhais da Serra - 150 kms
Alojamento: Hotel H2otel
http://www.h2otel.com.pt/
Hoje aguarda-nos a travessia da maior cadeia montanhosa de Portugal continental - a
Serra da Estrela - com os seus 2000 metros de altitude. É dentro da área do Parque
Natural que se encontram as principais nascentes hidrográficas de Portugal ( rios
Mondego, Zêzere e Alva) sendo por si só uma área a preservar.
Como pontos altos do dia a passagem por algumas aldeias históricas de Portugal. O
nosso dia irá terminar em Unhais da Serra, o melhor complexo termal do país.
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5º Dia - Terça-feira 13/06/2017 - Unhais da Serra - Arronches - 195 kms
Alojamento: Hotel Rural Santo António
http://www.santoantoniohotel.com/Hotel.html
Castelos, fortes, atalaias e vilas fortificadas pontuam toda a paisagem da etapa de
hoje. Avistando terras de Espanha desceremos por alguns dos castelos medievais
junto ao parque do Tejo internacional onde algumas águias nos acompanharão ao
longo do percurso dando entrada na região do Alentejo. A pernoita hoje será em
Arronches, uma típica vila alentejana onde se encontra o "Museu de (a) Brincar" que,
bem a sério, merce uma visita.

6º Dia - Quarta-feira 14/06/2017 - Arronches - Évora - 160 kms
Alojamento: Hotel Moov
http://hotelmoov.com/pt/hoteis/moov-hotel-evora-pt/
Etapa integral no coração do Alentejo. Continuando rumo ao sul, aqui é o rio Guadiana
que faz a fronteira natural com Espanha. Nesta região foi construída a barragem do
Alqueva que é só o maior reservatório artificial de água da Europa! Após deixarmos
para trás esta maravilhosa albufeira, um pouco de montanha a vencer com alguns dos
vinhedos mais nobres desta região.
Hoje seremos acolhidos em Évora, a capital, e, ao mesmo tempo, a cidade mais
romântica do Alentejo! Sem dúvida uma das cidades históricas mais belas do mundo.
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7º Dia - Quinta-feira 15/06/2017 - Évora - Álcacer do Sal - 80 kms
Alojamento: Pousada de Alcácer do Sal - D. Afonso II
http://www.pousadas.pt/historic-hotels-portugal/pt/pousadas/alentejo-hotels/pousadade-alcacer-do-sal/d-afonso-ii/pages/home.aspx
Manhã livre para visitar Évora. Contemple a história romana de Évora no Templo de
Diana ou passeie pela zona mourisca a norte da cidade. Uma das principais atrações
de Évora é a Capela dos Ossos, onde centenas de ossadas humanas expostas nas
paredes e no teto ficarão certamente gravadas na sua memória. A abundância de
monumentos da cidade levou à sua classificação como Património da Humanidade
pela UNESCO, que a considerou "o melhor exemplo de uma cidade portuguesa, da
Idade do Ouro, após a destruição de Lisboa no sismo de 1755".
Após o almoço rumaremos em direção à costa onde teremos ainda tempo para
desfrutar dos areais que desafiaram os últimos participantes do Rally Dakar em terras
lusas.
O alojamento hoje far-se-á num antigo castelo entretanto convertido em unidade
hoteleira, a fantástica Pousada de D. Afonso II.

8º Dia - Sexta-feira 16/06/2017 - Alcácer do Sal - Sagres - 250 kms
Alojamento: Memmo Hotel Baleeira
http://www.memmohotels.com/pt/Home.html
Chegados à última etapa atravessaremos o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e
Costa Vicentina que nos conduzirá até à Ponta de Sagres, o extremo sudoeste da
Europa.
São paisagens únicas a rasgar o horizonte ao longo de toda a etapa sempre com o
mar como pano de fundo rolando nos penhascos a acompanhar o voo das gaivotas.
Uma despedida em grande desta fabulosa e exclusiva aventura realizada em território
português.
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES:
-os hotéis selecionados para este programa são do que de melhor cada zona oferece
obviamente considerando uma ótima relação custo/benefício dando especial atenção
sempre à qualidade e serviços prestados visando sempre o máximo conforto.
- os almoços serão volantes no mais puro convívio com a natureza.
-os jantares, todos eles incluídos no programa, serão servidos em restaurantes locais
de referencia ou nas unidades hoteleiras selecionadas.
-os percursos previstos estão ao alcance de qualquer verdadeiro 4x4 com redutoras.

O programa INCLUI: 8 noites de hotel em regime de meia pensão (peq. almoço e
jantar), prova de vinhos no Peso da Régua, visita ao Museu do Caramulo, emissão da
autorização de passagem junto das autoridades locais dos trajetos a percorrer,
acompanhamento de equipa da Jipaventura ao longo de todo o percurso, road-book
etapa-a-etapa e fornecimento dos pontos GPS dos percursos previstos realizar.

EXCLUI: todos as despesas de carácter pessoal, combustíveis, portagens, refeições
não incluídas no programa, bebidas, parques de estacionamento, etc.

PREÇO: 995 Euros por pessoa
Suplemento Single: 370 euros
Crianças dos 4 aos 12 anos: 495 euros compartilhando o quarto com os pais.
Este programa implica um mínimo de 12 pessoas participantes independentemente do
número de veículos.

Data limite de inscrição: 30/04/2017 - INSCRIÇÕES LIMITADAS
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DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: A mesma que para conduzir em qualquer
outro país da união europeia. Como tal, o seguro do automóvel com assistência em
viagem e repatriamento para veículos e passageiros em vigor deverá estar válido.

ORIENTAÇÃO E NAVEGAÇÃO: Road-book e GPS
CONSELHOS PRÁTICOS:

Com um percurso de aproximadamente 1000 kms

toda a parte mecânica do seu 4x4 deverá ser alvo de uma inspeção mecânica geral.
Tudo o que puder ser antecipado em termos de falha mecânica, melhor!

NOTA: A organização reserva-se o direito de efetuar alterações no programa e/ou
alojamentos sem aviso prévio.

EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS:
-pneus mistos em ótimo estado
-1 pneu suplente da mesma dimensão das outras 4
-1 kit de reparação de furos
-1 cinta e 2 manilhas
-1 radio VHF
-1 estojo de farmácia
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