
Todo Terreno
no Douro Vinhateiro



O Clube TT DouroXtreme nasceu da paixão pelo todo terreno
de um grupo de amigos.

O nosso Clube TT iniciou-se com um pequeno passeio TT e
rapidamente cresceu, oferecendo hoje vários eventos TT para
motas e jipes todo terreno, informações sobre todo terreno
com um Blog TT e desenvolveu uma pista de motocross que
acolhe provas federadas.acolhe provas federadas.

Empenho na qualidade, convívio e grandes percursos para quem
goste de sentir adrenalina ou fazer um bom passeio TT, são o
nosso melhor cartão-de-visita.
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O nosso Clube TT situa-se em São João da
Pesqueira, “coração” da Região Demarcada
do Douro, e distingue-se pelas paisagens de
um Douro indescritível com trilhos ainda
selvagem entre vinhedos e socalcos criados
pelo Homem durante séculos.
  
Além das paisagens, o Clube TT DouroXtreme
procura promover nos seus eventos tt o que de
melhor a região e o nosso concelho oferecem
desde gastronomia com fumeiro e pão tradicional
e Vinho do Porto, produto Rei do nosso concelho
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Passeio TT de Honra do Clube que prima pelo
convívio, belas paisagens, trilhos alternativos 
para quem gostar de adrenalina, gastronomia
regional com pão caseiro, fumeiro tradicional
e Vinho do Porto!

Para mais qualidade, organização, experiências,
o passeio  tem datas diferentes entre  motas  e o passeio  tem datas diferentes entre  motas  e 
jipes e está limitado no número de participantes.





O Enduro Clube DouroXtreme é um evento
para motos e quads.

Funciona um sistema de resistência com
cronometragem pentacontrol e envolve 4
modalidades: Enduro, Mx/Qx, Cross-Country
e um pouco de trial.

O evento realiza-se no Local Srª do MonteO evento realiza-se no Local Srª do Monte
onde o Clube possui uma pista de motocross.

Marcam presença participantes amadores e
profissionais como João Vale, Adelino Sousa
e o veterano Fernando Sousa.





Dezembro não significa apenas noite de Natal e
de reveillon. Desde há 5 anos que Dezembro
tem uma noite muito especial, marcada por
todo terreno, convívio, boa gastronomia e
boas recordações.

Desde há 5 anos que Dezembro também
significa noite de todo terrenosignifica noite de todo terreno com o
Passeio TT Noturno do Clube DouroXtreme!





A pista de motocross do Clube recebe provas
para o Campeonato Nacional de Infantis A e B.

São pequenos grandes pilotos extremamente
competitivos que todos os anos dão grande
espetáculo e boas corridas de motocross.





O Crossódromo Clube DouroXtreme também
é palco para as provas do Campeonato Regional
Norte nas categorias Elite, Pro e Promoção.





Para  as  motorizadas  típicas  de  Portugal, 
como  Sachs  ou Famel,  que  muito  marcam 
a  cultura  das  aldeias de Trás-os-Montes, e
Douro,  o  Clube organiza  em  Agosto  o
evento Motorizadas e Motas do Douro.





O Crossódromo Clube DouroXtreme é uma pista
para motocross e quadcross, desenvolvida para
ser um local de bons momentos com amigos ou
para quem quiser treinar.

Aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana, o
recinto possui boas condições e fantásticas
paisagens do Alto Douro Vinhateiro.paisagens do Alto Douro Vinhateiro.





O Clube não organiza apenas eventos todo terreno.
Queremos oferecer mais e criamosum Blog TT onde
publicamos vários artigos sobre todo terreno para
motas de cross e jipes 4X4.

 O Blog é constituído por 4 categorias
. Motas TT
. Jipes TT. Jipes TT
. Mx Trainning
. Vintage TT 



DISPONÍVEIS 24H 7 DIAS POR SEMANA

969 445 453 | 931 162 726 | 918 173 033

clubedouroxtreme@gmail.com

Rua do Cortinhal nº19, Soutelo do Douro
41.1875078   -7.433699700000034






