
6º RALLY MERCOSUL AVENTURA



Uma expedição internacional para famílias, com roteiro 
exclusivo que une o turismo de aventura, história, 
fotografia e a gastronomia regional, interligando  Brasil e 
Argentina.       

A bordo de seu 4x4 você irá conhecer lugares de beleza ímpar e 
ainda fazer um Rally Fotográfico. Uma nova modalidade de 
turismo!

O QUE É?



Cada equipe deverá criar uma conta no Instagram e diariamente postar imagens 
da viagem, além de cumprir algumas tarefas que poderão fornecer pontos 
extras.

O regulamento será divulgado em breve em nosso site!

RALLY FOTOGRÁFICO



QUANDO?

06 a 13/julho



A TSO Brasil, empresa especializada na organização de eventos 
automotivos, tem18 anos de existência, e até hoje cumpre com 
o objetivo de criar eventos inéditos e de grande repercussão;

O Território Amarok – programa de experiências da Volkswagen 
Amarok em Parceria com a TSO Brasil, são os responsáveis 
pela organização e operação do Rally.

QUEM ORGANIZA?



✓ Primeira edição: 2004

✓ Segunda edição: 2005

✓ Terceira edição: 2016

✓ Quarta edição: 2017

✓ Quinta edição: 2018

✓ Sexta edição: 2019 – 06 a 13 de Julho 

QUANDO ACONTECEU?



✓ Veículo 4x4 próprio; 

✓ Pneus em bom estado;

✓ Documentação em dia: do veículo e dos participantes;

✓ Revisão com no máximo 40 dias antes do início da viagem; 

✓ No mínimo 02 dúzias de leite longa vida 

→ Doação Instituto Ingo Hoffmann.

O QUE É PRECISO?



PROGRAMAÇÃO
A programação pode sofrer modificações pela organização sem aviso prévio!



Rally Mercosul 2019

DATA DIA LARGADA CHEGADA

06/Jul. Briefing Campinas/SP

07/Jul. 1ª DIA Campinas-SP Curitiba-PR

08/Jul. 2ª DIA Curitiba-PR Timbó -SC

09/Jul. 3ª DIA Timbó -SC Urubici-SC

10/Jul. 4ª DIA Urubici-SC Cambará do Sul-RS

11/Jul. 5ª DIA Cambará do Sul-RS Passo Fundo -RS

12/Jul. 6ª DIA Passo Fundo -RS Iraí-RS

13/Jul. 7ª DIA Iraí-RS Puerto Iguazu -ARG

POR ONDE IRÁ PASSAR?



• Almoço de Confraternização – Local: a definir; 

• Briefing com as principais informações;

• Vistoria administrativa: documentação;

• Adesivação do veículo;

• Retirada dos kits: Camisetas, brindes, adesivos.

BRIEFING– 06/jul
Campinas/SP

ATENÇÃO: O pacote não contempla a hospedagem em Campinas – SP 



Ainda no estado de São Paulo, a principal atração do dia será percorrer 33km de uma rodovia 
encantadora, conhecida como Serra da Macaca, que cruza o Parque Estadual Carlos Botelho, e 
nos levará ao Paraná.

Hotel: Hotel Plaza Ecoresort Capivari

Jantar: restaurante do Hotel

DIA 1 – 07/jul
De Campinas/SP à Curitiba/PR





Descer a Serra da Graciosa - que atravessa a Serra do Mar, no Paraná, interligando Curitiba às 
charmosas cidades históricas de Antonina e Morretes, é só o começo do dia 2. Chegaremos ao 
litoral do Paraná e seguiremos com destino a Santa Catarina. Nosso almoço será em um dos 
maiores destinos de turismo rural do estado, a Estrada Bonita – uma região de forte 
influência europeia, onde a cultura alemã é predominante. Seguiremos para Timbó, uma 
cidadezinha do Vale Europeu.

Hotel: Timbó Park Hotel;

Jantar: restaurante próximo ao hotel.

DIA 2 – 08/jul
De Curitiba/PR à Timbó/SC





Seguindo viagem para Urubici, por uma rodovia recém inaugurada, cercada pela natureza,
chegaremos ao mirante da Serra do Corvo Branco - uma impressionante obra da engenharia
que literalmente esculpiu uma estrada nas pedras da montanha, com o maior corte de pedras
de uma estrada brasileira - mais de 80m de altura. Almoçaremos em Urubici e a parte da tarde
será reservada para conhecer um Eco Parque no Morro da Igreja que abriga a Cachoeira Véu
da Noiva, uma paisagem incrível.

Hotel: Urubici Park Hotel

Jantar: típico rodízio de pizza italiano em um restaurante próximo ao hotel

DIA 3 – 09/jul
De Timbó/SC à Urubici/SC





Será um dia repleto de atividades!

A primeira parada será no mirante da Serra do Rio do Rastro, localizado no topo da serra, 
proporcionando uma visão panorâmica incrível. De lá seguiremos para o Cânion Monte Negro, 
uma paisagem ímpar do Rio Grande do Sul, situado na cidade de São José dos Ausentes, onde 
teremos como almoço um churrasco típico gaúcho. Após o almoço, seguimos para  visitar o 
Desnível dos Rios – paisagem difícil de imaginar e descrever. Em seguida desfrutaremos da 
paisagem do Cachoeirão dos Rodrigues – uma incrível queda d’água.

Hotel: Cambará Eco Hotel

Jantar: restaurante familiar incrível

DIA 4 – 10/jul
De Urubici/SC à Cambará do Sul/RS





Teremos um breve deslocamento até o Passo da Ilha - uma das travessias de rio mais 
impressionantes do país com 200m de extensão e rodeado de cachoeiras. A parada para fotos 
será obrigatória! De lá, seguiremos para mais uma travessia de rios, o Passo do S - um lajeado 
de pedras do Rio Tainhas a beira de uma das cachoeiras mais impressionantes do estado, uma 
das travessias de rio por onde os tropeiros antigamente. Terminaremos o dia no Museu do 
Automobilismo Brasileiro em Passo Fundo/RS, anexo a nosso hotel.

Hotel: Prix Hotel

Jantar: restaurante do hotel

DIA 5 – 11/jul
De Cambará do Sul/RS à  Passo Fundo/RS 





Um dia emocionante que terminará em um balneário de águas quentes! Rumo a Iraí, 
passaremos por Ametista do Sul, uma cidade que está basicamente localizada sob uma mina 
de ametista. Para os mais aventureiros, lá teremos a oportunidade de visitar uma mina em 
atividade e conhecer a rotina de extração de pedra preciosa, nosso passeio levará uns 30min. 
Depois disso, nosso almoço será em uma outra parte da mina transformada em restaurante.

A visitação ao Salto do Yucumã – o maior salto longitudinal do mundo, com 1,8 km de queda
d’água - dependerá da condição hídrica da região.

Hotel: AJ Termas

Jantar: restaurante do hotel

DIA 6 – 12/jul
De Passo Fundo/RS à Iraí/RS 





O último dia do Rally reserva uma paisagem incrível ao deixar o Brasil e percorrer as estradas 
argentinas rumo a Puerto Iguazú. Nesse dia, percorreremos uma trilha dentro do Parque 
Nacional das Cataratas, do lado argentino e chegaremos ao nosso último destino, que 
reserva inúmeras atividades em meio a natureza.

Além de conhecer um pouco da Argentina, será possível também visitar uma das maiores 
reservas indígenas guarani, que fica muito próxima ao hotel em que estaremos hospedados 
ou curtir um merecido tratamento no SPA ou aproveitar as áreas de lazer.

Hotel: Falls Iguazú

Jantar: restaurante do hotel

DIA 7 – 13/jul
De Iraí/RS à Puerto Iguazú/ARS 





HOSPEDAGEM
Diferente de todos os anos, este ano a inscrição já contempla o pacote de hospedagem, com 

hotéis escolhidos para um roteiro incrível!



Plaza Ecoresort Capivari

Campina Grande do Sul/PR

Check-in: 07/julho

Check out: 08/julho

Um resort banhado pelas águas da Represa do Capivari, o 
Plaza Ecoresort Capivari oferece tranquilidade e uma 
estrutura completa de lazer para toda a família.

/



Timbó Park Hotel

Timbó/SC

Check-in: 08/julho

Check out: 09/julho

Localizado no Vale Europeu, o Timbó Park Hotel, tem a
proposta de criar uma experiência intimista e agradável
através da união entre o conforto de sua estrutura e o
próximo contato com a natureza.

/



Urubici Park Hotel

Urubici/SC

Check-in: 09/julho

Check out: 10/julho

Localizado na rua principal, o Urubici Park Hotel fica
próximo dos principais destinos dos visitantes.

/



Cambará Eco Hotel

Cambará do Sul/SC

Check-in: 10/julho

Check out: 11/julho

Cambará Eco Hotel, é um hotel charmoso, rodeado por um 
lago montanhas,  e muitas áreas verdes, se preocupa com 
conscientização sobre o meio ambiente e as condições em 
que vivemos através da educação ambiental.

/



Prix Hotel

Passo Fundo/RS

Check-in: 11/julho

Check out: 12/julho

Acomodações modernas, localização privilegiada, o Prix, 
além da hospedagem, possui um museu de carros de 
corrida (coleção particular, não aberta ao público) e teremos 
acesso exclusivo a história do automobilismo brasileiro.

/



AJ Termas

Iraí/RS

Check-in: 12/julho

Check out: 13/julho

Com poucos meses de funcionando, o AJ Termas está
localizado bem na frente do balneário de termas quentes
da cidade, no qual oferece alguns tratamentos e também
piscina aquecida. O hotel conta com um SPA, com
diversos serviços e salão de beleza.

/



Falls

Puerto Iguazú/ARS

Check-in: 13/julho

Check out: 14/julho

O Falls Iguazú Hotel & Spa está situado em uma área de 
600 hectares próximo a uma reserva indígena Guarani, 
em Puerto Iguazú. Com uma excelente área de lazer e 
amplas acomodações, será o último hotel a nos receber.

/



VALOR DO INVESTIMENTO

LOTE CATEGORIA VALOR VAGAS

1º Lote

SINGLE R$   7.900,00

10

DUPLA/CASAL R$   8.900,00

TRIO R$ 11.850,00

DUPLA/CASAL + 01 criança entre 5 e 11 anos R$ 11.100,00

DUPLA/CASAL + 02 crianças entre 5 e 11 anos R$ 13.300,00

PROMOCIONAL!

FORMAS DE PAGAMENTO: EM ATÉ 6X SEM JUROS NO CARTÃO DE CRÉDITO
PAGAMENTO À VISTA NOS CONSULTE, TEMOS VALORES DIFERENCIADOS!



VALOR DO INVESTIMENTO

LOTE CATEGORIA VALOR VAGAS

2º Lote

SINGLE R$   8.700,00

10

DUPLA/CASAL R$   9.800,00

TRIO R$ 12.200,00

DUPLA/CASAL + 01 criança entre 5 e 11 anos R$ 12.200,00

DUPLA/CASAL + 02 crianças entre 5 e 11 anos R$ 13.500,00

FORMAS DE PAGAMENTO: EM ATÉ 6X SEM JUROS NO CARTÃO DE CRÉDITO
PAGAMENTO À VISTA NOS CONSULTE, TEMOS VALORES DIFERENCIADOS!



O que o valor da inscrição contempla?

✓ 07 DIÁRIAS nos hotéis apresentados;
✓ ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO – 06/07*;
✓ CAFÉS DA MANHÃ dos dias 08/07 a 14/07;
✓ ALMOÇOS do dia 08/07 até 13/07*;
✓ JANTARES dos dias 08/07 até 13/07*;
✓ TODAS as entradas nos parques e atrações descritos 

nesta apresentação;
✓ 01 Rádio Comunicador HT por carro;
✓ Kit participante para todos os integrantes:

camisetas, adesivos e brindes;

*Bebidas não inclusas 

VALOR DO INVESTIMENTO

✓ 04 Carros de apoio no comboio;
✓ Guias especializados;
✓ Organização com a qualidade TSO Brasil;
✓ Pacote de fotos exclusivas de cada veículo inscrito;
✓ Seguro Viagem Internacional (dois dias na

Argentina);
✓ Carta-Verde (período 12 a 15/julho);
✓ Coordenador de Hospedagem acompanhando o 

grupo;
✓ ATENÇÃO: Hospedagem e jantar do dia 

06/junho não inclusos no pacote!



✓ Para 02 crianças por família, pode haver 
hospedagem em quarto duplo adicional 
compartilhado.

Para demais configurações, nos consulte:
Larissa Paiva– 19 9.7166-6698

CRIANÇAS

✓ Hospedagem no mesmo quarto dos pais;

✓ Crianças de até 04 anos não pagam;

✓ Criança com 12 anos ou mais pagam o mesmo 
valor de um adulto;

VALOR DO INVESTIMENTO



https://rallymercosul.com.br/

Até 6x no cartão de crédito!

Já participou do Rally Mercosul em 
edições anteriores? Consulte desconto 
especial (Larissa – 19 9.7166-6698).

Consulte desconto especial para 
pagamento à vista*

INSCRIÇÕES ONLINE

@rallymercosul /rallymercosul

https://rallymercosul.com.br/


Junte-se a nós!
rallymercosul@tsobrasil.com.br

(19) 3298-6523     

(19) 9. 7166-6698 (wapp)


