6-9 NOVEMBRO 2018

Não há maior "frustração" passar ao
lado da história e a herança de um
país que atravessamos, mesmo que o
prazer da condução esteja lá!
É por esta razão que a CNP está empenhado em promover muitos momentos na descoberta deste país tão
generoso pela diversidade das suas
paisagens e pela riqueza da sua
história.

There is no greater " frustration " than
missing the history and heritage of a
country that we cross, even if the pleasure of driving is well there!
This is the reason why CNP is committed
to propose many moments to go for the
discovery of this country that is so generous, both by the diversity of its landscapes, nature and the richness of its
history.

RALLY de
REGULARIDADE
TURISTICA
Portugal tornou-se um país popular

TOURISTIC
REGULARITY
RALLY
Portugal has become a country

para muitos amantes da cultura, da
tradição e da história.
A rede rodoviária, incluindo a rede secundária, encontra-se em excelentes
condições é por isso que Cyril Neveu
Promotion decidiu organizar um rally
de regularidade cuja finalidade principal é combinar o prazer de conduzir em
etapas com algumas especiais curtas e
o turismo em particular adicionando
atividades culturais de qualidade.

highly appreciated by many lovers of
culture, traditions and history.
The road network including the secondary roads network is in excellent
condition and that is why Cyril Neveu
Promotion has decided to organize a
regularity rally whose primary goal
is to mix pleasure of driving during
short special stages and tourism by
adding fine cultural activities along
the route.

DESCUBRA
PORTUGAL
Do vale do Douro banhando o Porto, até

DISCOVERING
PORTUGAL
From the valley of the Douro River in

a região do Algarve em torno de Faro,
a rota desta segunda edição do "Portugal Tour" irá levá-lo através de paisagens de grande beleza, encontrando
palácios e castelos fascinantes,
memórias imperecíveis de uma longa
história construída por muitas influências externas.
A CNP escolheu suas etapas em lugares
e hotéis excecionais, onde o luxo, cultura e o patrimônio deixarão com uma
fragrância de autenticidade, lembranças maravilhosas e um verdadeiro
sentimento de mudança de cenário e viagem no tempo.
NB: Como o rali acontece no meio da semana, você terá bastante tempo para visitar o Porto e o Algarve após a chegada.

Porto, to the Algarve region of Portimao, the route of this second "Portugal Tour" will take you through
landscapes made of great beauty,
meeting fascinating palaces and castles, imperishable memories of a long
history built by many external influences.
CNP has selected its stages in exceptional places and luxury hotels, culture
and heritage will give you a fragrance
of authenticity, magnificent memories
and a real change of scenery and time
travel.
NB: the rally takes place during the
week, you will have all leisure to visit
during the previous weekend Porto as
well as the Algarve after arrival.

Uma aventura cultural que combina prazer de pilotagem, testes de regularidade,
descoberta da riqueza é da herança portuguesa.
A cultural adventure combining the pleasure of driving, regularity stages and discovering the richness of Portuguese heritage.

Rally turistiCO,
100%
culturAl
100% cultural & touristic rally

INFORMACAO

1000 KM
5 DIAS/days

4 PASSOS/Stages
50 MonumentOs

FIN DE SEMANA 3-4 NOVEMBRO WEEK-END 3-4 NOVEMBER
OPCIONAL WEEK-END - PORTO
SEGUNDA-FEIRA 5 NOVEMBRO MONDAY 5 NOVEMBER - PORTO
CHEQUES ADMINISTRATIVE e TECNICA
PROLOGO - PORTO
JANTAR & NOITE DINNER & NIGHT - YEATMAN - PORTO

ETAPE

1

STAGE
ETAPE

2

STAGE
ETAPE
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STAGE
ETAPE

4

STAGE

TERCA-FEIRA 6 NOVEMBR0 TUESDAY 6 NOVEMBER
“PORTO - LAMEGO - VISEU”

ALMOCO LUNCH - SIX SENSES - LAMEGO
JANTAR & NOITE DINNER & NIGHT - POUSADA - VISEU

QUARTA-FEIRA 7 NOVEMBRO WEDNESDAY 7 NOVEMBER
“VISEU - SERA DE ESTRELA - COIMBRA”

ALMOÇO LUNCH - POUSADA CASTELO DE BELMONTE
JANTAR & NOITE DINNER & NIGHT - QUINTA DAS LAGRIMAS - COIMBRA

QUINTA-FEIRA 8 NOVEMBRO THURSDAY 8 NOVEMBER
“COIMBRA - CRATO - ESREMOZ
ALMOÇO LUNCH - POUSADA - CRATO
JANTAR & NOITE DINNER & NIGHT - POUSADA - ESTREMOZ

SEXTA-FEIRA 9 NOVEMBRO FRIDAY 9 NOVEMBER
“ESTREMOZ - BEJA - FARO”

ALMOÇO LUNCH - POUSADA - BEJA
JANTAR & NOITE DINNER & NIGHT - POUSADA - FARO

FIM DE SEMANA 10-11 NOVEMBRO WEEK-END 10-11 NOVEMBER
OPcIONAL WEEK-END - ALGARVE

SERVICOS/SERVICES
CONSTA O COMPROMISSO
POR 1 TRIPULACAO DE 2 PESSOAS :

- 5 noites em quarto duplo ou twin
- 5 cafés da manhã, 4 almoços, 5 jantares, bebidas e coffee breaks

TAXA DE INSCRICAO ENTRY FEES : 4150 €

OPCOES
CONSULTA-NOS CONTACT US
FIM DE SEMANA PORTO & FIM DE SEMANA ALGARVE
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WWW.PORTUGAL-TOUR.COM

10-16 MARCO 2018

4-7 JUNHO 2018

8-12 OUTOBRO 2018

5-9 NOVEMBR0 2018

14, rue Anatole France
La Défense, 92800 Puteaux - FRANCE
www.cyrilneveupromotion.com
email: info@cyrilneveupromotion.com

CYRIL NEVEU

Tél.: +33 (0)6 80 96 57 85
+212 (0)6 36 98 03 55
email: info@cyrilneveupromotion.com

BARBARA PORRET
Tél.: +33 (0)7 82 88 15 80

email: barbara@cyrilneveupromotion.com

AURELIEN HAMART
Tél.: +33 (0)6 77 60 69 89
+212 (0)6 13 22 77 11
email: aurelien@cyrilneveupromotion.com

