
PASSEIO TT NO “CORAÇÃO”
DO DOURO VINHATEIRO



O Passeio TT Encostas Douro destaca-se pelo convívio, paisagens, bons
trilhos para desfrutar, trilhos alternativos, gastronomia regional, bons
locais para as refeições, e claro, o Vinho do Porto, produto de excelência
do concelho.

Para mais qualidade, organização e experiências, o passeio tem datas
diferentes entre motas e  jipes.





No evento vive-se o bom espírito todo terreno de boas amizades
e animação.

É um evento com um “tt” a mais, aquele todo terreno de convívio,
boas surpresas e algumas façanhas que criam um ambiente TT
fantástico e que os praticantes de todo terreno bem conhecem.

PASSEIO COM UM “TT” A MAIS





O passeio é marcado por trilhos para quem goste de um
bom passeio todo terreno turístico, havendo sempre troços
alternativos mais difíceis para os mais audazes que gostam
de por as máquinas e capacidades de condução à prova. 

Quer gostes de adrenalina ou de um passeio tt turístico,
Dá sempre gosto trilhar os trilhos do Encostas Douro!

EM ALTAS OU GÁS A FUNDO!





Quando se fala em trilhos no Douro vem logo à memória as
paisagens Durienses e no Passeio TT Encostas Douro poderás
ver paisagens que não vêm nas agências de turismo.

Os vales moldados por vinhas em patamares com o rio Douro
ao fundo são indescritíveis e inigualáveis.

E não são apenas as vinhas, são também as árvores de fruto
como as amendoeiras em flor e as como as amendoeiras em flor e as aldeias vinhateiras construídas
em xisto que poderás conhecer.

ENTRE VINHEDOS E SUCALCOS





Outro destaque do passeio é a gastronomia regional.

Durante o passeio poderá merendar bôla de carne,
pão e fumeiro caseiro entre outras comidas típicas.

OS SABORES TRANSMONTANOS





São João da Pesqueira localiza-se no centro da Região
Demarcada do Douro. É o concelho com maior área de
vinha e o maior produtor de vinho do porto da região.
Os Portos de Honra são uma presença indiscutível
durante o passeio, 

É aqui nesta terra que se faz o bom vinho do porto!

O NÉCTAR DO CONCELHO





O clube possui a reputação de bem receber e conviver com
os participantes. 

O facto de o passeio ter dias exclusivos para motas e jipes
permite ao clube estar a 100% em cada dia.

Sente-se uma organização presente e pronta a fazer de tudo
para proporcionar um dia de bom todo terreno.

ORGANIZAÇÃO A 100%





Para acabar bem o passeio o Encostas Douro posui troços
especiais, diferentes dos trilhos, que promovem ainda mais
o convívio e a animação.

Para as motas o clube abre a sua pista de motocross onde se
realizam provas para o campeonato nacional e regional norte.
Para os jipes há uma pista de obstáculos bem à maneira. 

BONUS TRACK!





Como podes ver, participar no Passeio TT Encostas Douro é muito
mais que fazer trilhos, é uma experiência que mistura convívio,
gastronomia, vinho, aventura, trilhos e paisagens do “Coração”
do Douro Vinhateiro.

O próximo Encostas Douro vai realizar-se entre Março e Abril.
Não percas esta experiência única com o Clube DouroXtreme.

Descobre mais Descobre mais sobre o evento e garante o teu lugar em: 
www.clubedouroxtreme.com



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






