Mototurismo

DAKAR SERIES 2015

No centro

de Portugal
Depois do sucesso que foi “O Nosso Dakar 2015”
em janeiro e tal como foi prometido na altura pela
organização, decorreu no fim de semana 9 e 10 de maio
mais um evento com inspiração no Rally Dakar, desta
vez na região centro.
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P

ara um trajecto de cerca de 250
quilómetros de off-road, navegados por road-book ou GPS, a
organização escolheu as mais espetaculares pistas do centro do país compatíveis com as big trails.
Num percurso dividido por dois dias, ligando a Foz de Alge a Coimbra, na etapa
SS1 Touratech PT, e a Serra da Lousã à
Pampilhosa da Serra na etapa SS2 BMW

Motorrad, ninguém ficou indiferente às
belezas naturais da região.
Este evento, que teve o apoio do Turismo Centro Portugal e das Câmaras
Municipais de Figueiró dos Vinhos e de
Pampilhosa da Serra, contou também
a presença do piloto Hélder Rodrigues,
vencedor de duas etapas do Rali Dakar
de 2015, que não quis ficar de fora deste
evento inspirado nesse mítico rali.n
OFFROAD CAMP YAMAHA
É impossível compreender o que é um evento DakarSéries até
participar num. Foi o que eu fiz. Os cerca de 250 km de Off Road,
com os locais de partida e chegada a serem escolhidos a dedo… as
vistas por onde passei, mesmo com boas fotografias são difíceis de
descrever.
Foi uma experiência memorável com um percurso bem preparado
que alimentou o espírito de desafios e de trabalho em equipa de
todos os participantes, com uma logística da organização de louvar.
Após os muitos quilómetros off road com a magnífica Yamaha Super
Ténéré fiquei com uma ideia muito diferente do conceito “Big trail” e
tiro o chapéu a todos os que vieram participar no DakarSéries!
Fiz muitos amigos e a promessa de voltar fica mais que certa.
Os meus parabéns ao Filipe Elias e sua equipa.
Venha o próximo!!!”
Experiência DakarSéries by Pedro Barradas
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