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FINAL

1ª Etapa

2ª Etapa

3ª Etapa

Portugal Norte Sul
8 a 10 Outubro 2020

07/10
Recepção participantes / Briefing

08/10
1ª Etapa
Vila Pouca de Aguiar -  Pampilhosa da Serra

09/10
2ª Etapa
Pampilhosa da Serra – Coruche

10/10
3ª Etapa
Coruche – Vilamoura

Inscrições:

Janeiro a Agosto 2020

Ver condições de participação na página seguinte



Etapas
O Norte Sul 2020, à semelhança de 2019, é composto por 3 
etapas, sendo elas:
1ª Etapa – Vila Pouca de Aguiar – Pampilhosa da Serra - Sem 
dúvida a etapa mais dura, pela distância a percorrer e traçado 
sinuoso típico do Norte do país, conta com 315Km privilegiando 
os troços fora de estrada, o que será garantido em todas as 
etapas. As encostas vinhateiras da Régua, uma zona mais técnica 
nos arredores de Lamego, as magníficas paisagens da Serra da 
Arada e Freita, bordejar a Albufeira da Barragem da Aguieira e 
chegar a Pampilhosa da Serra atravessando o concelho de Arganil, 
são garantia de um dia que ficará certamente na memória de 
todos.
2ª Etapa – Pampilhosa da Serra – Coruche – Com 290Km e troços 
menos sinuosos será um dia mais calmo. Barragem do Cabril, 
Sertã, Vila do Rei, Alvega e terminando o dia nos troços arenosos 
entre Ponte de Sor e Coruche será a receita para um dia bem 
passado ao volante do seu Land Rover.
3ª Etapa – Coruche – Vilamoura – Embora seja a etapa mais longa 
com 348Km, é também a mais rolante, atravessando os belos 
montados Ribatejanos e Alentejanos. Montemor-o-Novo, 
Santiago do Escoural, Viana do Alentejo, Ervidel, Ourique e por fim 
a travessia do Barrocal Algarvio, serão os pontos que servirão de 
acesso a Vilamoura, onde encerraremos mais uma edição do 
Norte Sul. Pelo meio das etapas teremos algumas surpresas que a 
organização do Clube Land Rover irá preparar para os 
participantes.



Portugal Norte Sul

Preços
Preço por viatura com 2 pessoas/quarto duplo: 650€
Preço por viatura só condutor/quarto single: 425€
Acompanhante em quarto duplo: 300€
Acompanhante em quarto single: 400€

O preço inclui:

- alojamento nos dias 7, 8, 9, 10 Outubro
- jantares nos dias 8, 9, 10 Outubro
- almoços volantes nos dias 8, 9, 10 Outubro

Pagamento:

- 50% no ato de inscrição
- Restante até 31 Agosto


