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Caro Proprietário de Honda S2000, 

O Clube Honda S2000 Portugal  vai realizar no fim-de-semana de 24 e 25 de Outubro de 
2009, o VIII Encontro Nacional de S2000.  

Desta vez, iremos ao Norte do País conhecer uma das mais belas e carismáticas zonas de 
Portugal. O Douro! Para muitos de nós, é longe! Mas vale, certamente, a visita! 

Durante estes dias teremos mais uma oportunidade duma sã confraternização, bem como 
realizar belos passeios pelas estradas do Douro que parecem feitas à medida para os nossos 
carros, aliadas a uma paisagem de cortar a respiração. Não faltarão as pausas para desfrutar 
da qualidade gastronómica da região e de conhecer um pouco da sua (vini)cultura. 

Estamos ainda a tentar pôr em prática, com a ajuda das autoridades locais, a possibilidade 
de, para aqueles que o desejarem, poderem explorar de uma forma mais segura os seus 
dotes de condução no seu S2000 num troço fechado. 

 

Programa Oficial 

Sábado dia 24 de Outubro 

13:00 - Almoço junto ao Castelo de Leça - Leixões (com parque fechado para o efeito) 

15:30 - Partida para Peso da Régua ao longo do Douro (será entregue um road book a 
cada participante para todos os percursos a efectuar) 

17:xx - Pausa para refrescar sobre o rio (literalmente) 

18:xx - Chegada ao Douro River Hotel (http://www.douroriverhotel.pt) 

20:30 - Jantar no Hotel em sala privada (com a animação que lhe quisermos dar!) 

Domingo dia 25 de Outubro 

11:xx - Saída do Hotel a caminho do Pinhão 

 Possibilidade de realização dum troço fechado 

13:00 - Almoço num Restaurante no Pinhão 

15:00 - Percurso comum até Vila Real - Auto Estrada 

Regresso livre, após entrar na A-E 

Opcionais 

Estadia na zona do Porto na 6ª feira para quem preferir ir de véspera. 

Visita a umas Caves de Vinho do Porto, em Gaia, pelas 11:00 da manhã. 
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 Valor de  Inscrição 

Graças aos patrocinadores do evento é possível os sócios beneficiarem de preços 
reduzidos 

 Sócios (uma pessoa)  = 100 Euros 

 Sócios (duas pessoas) = 195 Euros 

Para o efeito, serão considerados os sócios inscritos até dia 31 de Julho de 2009 

  

 Não-sócios (uma pessoa) = 160 Euros 

 Não-sócios (duas pessoas) = 260 Euros 

  

Opcional visita às Caves no Sábado de manhã = 4 Euros por pessoa 

O valor de inscrição inclui almoço, jantar e dormida de dia 24 (Sábado) e o pequeno-almoço e almoço 
de dia 25 (Domingo). As bebidas das refeições estão incluídas no valor da inscrição. 

O acesso à piscina aquecida do Hotel está também incluído. 

As inscrições estão limitadas a 36 viaturas e terão  que ser efectuadas e pagas até 9 de Outubro! 
Após esta data a organização não poderá assegurar a  participação e as condições da mesma 
aos retardatários. 

 

 Boletim de inscrição e contactos 

O Boletim de inscrição encontra-se disponível no site e pode ser enviado a quem o 
solicitar para o contacto geral do Clube: geral@clubes2000portugal.com. 

Este programa pode sofrer ainda alguns ajustes conforme os condicionalismos que o 
tempo, o número de participantes e os restantes parceiros nos obriguem. 

Para qualquer dúvida não hesitem em nos contactar. 

A Direcção 


