De Terra a Terra até Fronteira
Promotores: Xanauto / Mazda
01 de Dezembro de 2007
Inscrições Limitadas

FICHA DO EVENTO
Organização: Clube Terra a Terra
Promotor(es): Xanauto / Mazda
Local de Encontro: Oficinas / Stand da Xanauto em Guerreiros / Loures
Coordenadas do Local de Encontro: 29S X=0482618 Y=4300363 Datum European 1979
Concentração: A partir das 5h30m da manhã
Hora da(s) Partida(s): Das 6h00m as 8h00m
Preço por pessoa: 25,00€ (dos 8 aos 12 anos 15,00€)
Pagamento antecipado até dia 22/11/2007 desconto de 5€: (20,00€/pessoa (dos 8 aos 12 anos 10,00€))
Tipo de Evento: Diurno a Roadbook
Duração do Percurso: 4 horas
Quilómetros do Percurso: Aprox. 200Km
Preparação de Veículos: Sem preparação especial
Prospecto do Evento: http://www.terra-a-terra.com/prospectos/fronteira_800x600.jpg
Ficha de Inscrição em: http://www.terra-a-terra.com

No preço está incluído:
Oferta de refeição (febras na grelha, pão e bebidas) a meio do percurso.

OFERTA ESPECIAL
Blusão Terra a Terra para todos os Adultos
(Igual ao da Organização em preto)

Contactos:
Raul Costa:960105005
Email / MSN: clube@terra-a-terra.com
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Descrição do Evento:

Este evento, iniciativa da Mazda Portugal em parceria com a Xanauto tem como objectivo alcançar o
Terródromo de Fronteira, local onde irá decorrer uma das mais míticas provas do panorama automobilístico
nacional, as 24 Horas TT de Fronteira 2007.
Como tem vindo a ser habito, o Clube Terra a Terra tem vindo a inovar, desta vez não vai ser excepção.
De forma a poderem estar presentes na partida das 24 horas de Fronteira, colocamos ao dispor dos
participantes vários horários de partida para o percurso, permitindo que arranquem a partir das 6 horas e até
às 8 horas da manhã… escolha o seu horário.
Durante o percurso vão encontrar vários carros da organização que controlam passagens e sensivelmente a
meio será servido o Brunch (febras na grelha, pão e bebidas).
Como não podia deixar de ser, o trajecto a percorrer vai ser fora de estrada, muitos são aqueles que
anualmente visitam Fronteira, mas poucos são aqueles que fizeram o percurso off-road para lá chegar.
Este é o desafio que preparámos para todos os amantes do TT, aproveitando para juntar o útil ao agradável.
O percurso escolhido, é bastante rápido permitindo-nos alcançar a Vila de Fronteira percorrendo os cerca de
200km em aproximadamente 4 horas.
As pistas escolhidas são geralmente utilizadas nas provas do Portalegre e Transibérico.
As inscrições são de 25,00€ / pessoa mas, caso efectue o pagamento até ao dia 22/11/2007 terá direito a um
desconto de 5,00€ por pessoa.
Para fazer a sua inscrição, basta fazer o Download da respectiva ficha, preenche-la e enviar para
clube@terra-a-terra.com , posteriormente receberá da nossa parte confirmação da mesma.
Caso opte pelo pagamento antecipado e até 22-11-2007,para o NIB 0010 0000 17869570003 58 não se
esqueça de nos enviar via email o comprovativo juntamente com a respectiva ficha de inscrição.
Loures, 10 de Novembro de 2007
Clube Terra a Terra
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