
ESTÁGIO BMW GS
CURSO OFF ROAD BMW GS EM PORTUGUÊS

NO ENDURO PARK BMW NA ALEMANHA
Visita ao BMW Welt e Museu BMW em Munique
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Bem Vindo ao Universo BMW

A MotoXplorers dá-lhe as boas vindas nesta que é 
uma imersão no fantástico mundo BMW Motorrad.

Nos últimos 5 anos a MotoXplorers desenvolveu 
cursos Off Road em Portugal e no Brasil, 5 anos de 
experiência em formações que viram a sua qualidade 
certificada pela BMW Motorrad Internacional.

Uma confiança que nos motivou a subir de novo a 
fasquia da qualidade e oferecer pela primeira vez a 
nível mundial, uma formação certificada e 
totalmente em Português no lendário Enduro Park 
BMW Motorrad de Hechlingen na Alemanha.

Cinco dias por dentro do Universo BMW Motorrad 
com uma visita ao impressionante BMW Welt, ao 
Museu BMW e claro dois dias inteiros a treinar e 
desfrutar da mítica pista oficial BMW Motorrad, "o 
berço" onde nascem e são testados todos os 
modelos BMW GS 
 
Terá à sua disposição todos os modelos BMW GS 
actuais, instrutores portugueses certificados pela 
BMW Motorrad Internacional e toda a infra-estrutura
da pista oficial BMW Motorrad.

Esta será uma experiência inesquecível!





Enduro Park BMW Motorrad, Hechlingen.

Não é por acaso que o Enduro Park Hechlingen é 
considerado uma Lenda do off road mundial! 

Este é um centro de formação pioneiro, o primeiro a 
desenvolver uma formação de off road consistente e a 
mais conceituada do planeta.

A pista oficial BMW Motorrad foi criada quando 
nasceram as primeiras BMW GS e há mais de vinte 
anos e é utilizada frequentemente para testes e 
apresentações de todos os modelos BMW GS.
 
Precipícios íngremes, travessias de água, rochas e 
cascalho , areia e lama, tudo o que pode encontrar 
numa viagem de aventura, vai encontrar no Enduro 
Park!  

Instrutores altamente qualificados garantem uma 
formação com a qualidade habitual BMW Motorrad, 
pela primeira vez num curso 100% em Português!

A infra-estrutura do Enduro Park incluí um pavilhão 
multi-usos para a formação teórica, balneários com 
duches, um hangar oficina totalmente equipado e 26 
hectares de pistas que simulam praticamente todos os 
tipos de terreno que podemos encontrar em viagem.

Uma frota de uma centena de motos, com todos os 
modelos BMW GS de 2014, estão disponíveis para as 
formações e teste.

O Enduro Park fica nas imediações de uma típica vila da 
Baviera a pouco mais de 150kms de Munique.

 





O Universo BMW Motorrad

O Estágio BMW GS não estaria completo se não
incluísse uma visita ao fantástico museu BMW em 
Munique.

Um cilindro gigantesco adornado com todos os 
modelos que fizeram a historia da marca, da primeira 
moto construída, às vencedoras e participantes dos 
vários Rallye Paris Dakar, passando por aventureiras 
que deram voltas ao mundo e carros de competição 
que tornaram a BMW uma das marcas mais 
competitivas do planeta.

Nas imediações do Museu BMW encontramos mais 
dois edifícios conhecidos mundialmente, tanto pela sua 
arquitectura, como por serem o centro do Universo 
BMW, a Torre dos quatro cilindros e o BMW Welt.

 

A Torre dos quatro cilindros é o quartel general da 
BMW e não permite visitas, mas o BMW Welt (ou 
Mundo BMW em português), famoso pelo seu design 
arrojado, é simplesmente o maior concessionário BMW 
do Planeta.

Um espaço incrível com todas as marcas BMW 
representadas espalhadas por vários níveis e pisos que 
nos envolvem no verdadeiro arrojo tecnológico BMW.

Protótipos de veículos do futuro e detalhes da arte, 
inovação e beleza são exibidos numa exposição 
permanente que se espalha para as outras marcas do 
grupo BMW, nomeadamente a Rolls Royce e a Mini. 

O centro do mundo BMW é aqui!



Dia 1

Ponto de Encontro em Munique
 
1 de Setembro de 2014, 6 da tarde

Platzl Hotel Superior
Sparkassenstr. 10, Altstadt-Lehel
München, 80331, Alemanha
Telefone: +4908923703722

A equipe de instrutores MotoXplorers estará à sua 
espera no Hotel Platzl, bem no centro histórico de 
Munique a pouco mais de 2 minutos a pé da famosa 
praça Marienplatz e da Cervejaria Hofbräuhaus.

A forma mais económica de viajar do Aeroporto de 
Munique até ao Hotel Platzl é comboio urbano        
(S-bahn) que tem uma estação em Marienplatz, 
apenas a 2 minutos a pé do hotel.

Caso venha em grupo ou deseje uma forma mais 
cómoda de chegar ao hotel, um taxi custa 
aproximadamente 50€ e demora cerca de 40 
minutos do Aeroporto ao Hotel Platzl.

Deverá agendar o seu voo para chegar durante a 
tarde de dia 1 de Setembro. O Staff MotoXplorers 
estará no bar do hotel onde irá acontecer a reunião 
de todos os participantes.

O jantar de boas vindas acontece no centro de 
Munique.

Telefones dos Instrutores MotoXplorers:

Carlos Martins: (+351) 919 923 015
Carlos Azevedo: (+351) 914 546 651

Resumo do dia:
Alojamento: Platzl Hotel Superior Munique
Refeições: Jantar

http://www.booking.com/hotel/de/platzlmunich.pt-br.html?sid=1f27e50e61f4d1e500e708e952b3b979;dcid=2;label=postbooking_confpage
http://www.booking.com/hotel/de/platzlmunich.pt-br.html?sid=1f27e50e61f4d1e500e708e952b3b979;dcid=2;label=postbooking_confpage




Dia 2

O Universo BMW
 
O dia começa com um fantástico café da manha 
seguido de um transfere até ao Olympiapark onde 
esta localizado o “coração” da BMW.

Este parque construído para o jogos olímpicos de 
1972 alberga alguns edifícios extraordinários, entre 
os quais a famosa Torre BMW dos 4 cilindros,
o BMW Welt (Mundo BMW em português) e o 
Museu BMW.

Começamos pelo Museu BMW que vamos visitar 
demoradamente e terminamos no magnifico 
BMW Welt. Vai ser um dia de imersão total no 
mundo BMW.

Após as visita seguimos directamente para a cidade 
de Hechlingen onde esta localizado o Enduro Park

Horários:

09.00am Meeting no lobby do hotel

10.00am Visita ao Museu BMW 

12.30am Almoço (livre) 

14.00pm Visita ao BMW Welt 

16.30pm Transfer Munique - Enduro Park BMW 

18.30pm Check in no Hotel em Hechlingen

20.00pm Jantar

Resumo do dia:
Alojamento: Hotel em Hechlingen
Refeições: Café da manha e Jantar
Serviços Incluídos: Entrada no BMW Welt e Museu 
BMW, transfers Munique - Hechlingen



Dia 3

1º dia de formação
 
O dia começa cedo com um café da manhã onde 
convém recolher energia para um dia cheio de 
acção. 

Depois das boas vindas ao Enduro Park e das 
apresentações seguimos para o Hangar onde as 
motos serão distribuídas pelos participantes.

Após uma parte teórica sobre a moto e as suas 
características e afinações para off-road, iniciamos 
os exercícios práticos.

A meio da manhã faremos uma pausa para café e 
interrompemos os exercícios para o almoço que 
acontece ao meio dia.

De tarde continuamos com exercícios práticos ate 
às seis da tarde.

Horários:

08.15am Transfer Hotel – Enduro Park BMW

09.00am Briefing e distribuição das motos 

10.00am Exercícios práticos 

12.00pm Almoço 

13.30pm Exercícios práticos 

16.00pm Pausa para café

16.15pm Exercícios práticos 

18.30pm Transfer Enduro Park BMW - Hotel

Resumo do dia:
Alojamento: Hotel em Hechlingen
Refeições: Café da manha, almoço e Jantar
Serviços Incluídos: Formação, Moto BMW GS e 
transfers Hotel - Enduro Park - Hotel



Dia 4

2º dia de formação
 
O dia começa novamente cedo com um café da 
manhã e o transfer para o Enduro Park.  

Depois de um aquecimento iniciamos os exercícios 
práticos, intercalando-os  com passeios pelas 
variadas pistas do Enduro Park.

A meio da manhã faremos uma pausa para café e 
interrompemos os exercícios para o almoço que 
acontece ao meio dia.

De tarde continuamos com exercícios práticos ate 
às quatro da tarde, altura em que acontece mais 
uma pausa para café.

No final do dia faremos um balanço da formação 
com todos os participantes e serão entregues os 
certificados BMW Motorrad.

Horários:

08.15am Transfer Hotel – Enduro Park BMW

09.00am Briefing e distribuição das motos 

10.00am Exercícios práticos 

12.00pm Almoço 

13.30pm Exercícios práticos 

16.00pm Pausa para café

16.30pm Reunião final e entrega de certificados

18.00pm Transfer Enduro Park BMW - Hotel

Resumo do dia:
Alojamento: Hotel em Hechlingen
Refeições: Café da manha, almoço e Jantar
Serviços Incluídos: Formação, Moto BMW GS e 
transferes Hotel - Enduro Park - Hotel



Dia 5

De regresso a Munique
 
Neste ultimo dia e logo depois do café da manhã 
despedimo-nos da simpática vila de Hechlingen e 
regressamos a Munique.

O tranfer deverá demorar cerca de duas horas e 
levará todos os participantes ao Aeroporto de 
Munique directamente.

Horários:

08.30am Transfer Hechlingen - Aeroporto Munique

11.00am Fim do programa 

Resumo do dia:

Refeições: Café da manha
Serviços Incluídos: Transfer Hotel - Aeroporto



Para a formação off road estão disponíveis todos os 
modelos da gama 2014 BMW Motorrad:

- G650GS

- G650GS Sertao

- F700GS

- F800GS

- F800GS Adventure

- R1200GS

- R1200GS Adventure

Todos os danos causados nas motos durante o 
normal decorrer da formação off road estão cobertos 
pelo seguro com zero de franquia.
Danos causados por má conduta, utilização abusiva 
e desrespeito às indicações dos instrutores não 
estão incluídos e serão cobrado no local.

As motos são distribuídas por ordem de inscrição. 
Os participantes devem providenciar uma 2ª e 3ª 
escolha caso a moto que escolheram não esteja 
disponível.
Essa escolha será tida em conta caso a moto em 
utilização sofra danos e necessite ser substituída por 
outra durante a formação.

O combustível durante toda a formação está incluído 
no valor total do estágio BMW GS.

Motos



A moto que utilizar durante a formação está coberta 
por um seguro total com franquia zero. 

Para participar na formação Off Road deverá ter 
activo um seguro de acidentes pessoais que 
inclua, transporte e tratamento no estrangeiro e 
repatriamento sanitário para o país de residência.

Este seguro não deverá excluir a utilização de 
moto.

Deverá entregar cópia da apólice e telefone de 
assistência ao instrutor no briefing inicial.

Recomendamos ainda um seguro de cancelamento 
de viagem em caso de doença súbita ou atraso e 
cancelamento de voos.

No inicio do estágio será pedido a todos os 
participantes que leiam e assinem um termo de 
responsabilidade.

Os participantes deverão trazer o seu próprio 
equipamento de protecção, nomeadamente: Luvas, 
capacete, equipamento completo com protecção, e 
caso prefira, protecção lombar e de pescoço.

Note que as botas de moto “de turismo” não são 
adequadas e aceites no Enduro Park. Deverá trazer 
ou alugar localmente botas de Enduro ou Motocross 

Qualquer desrespeito pelas normas do Enduro Park 
e pela equipa de instrutores e staff, levará à exclusão 
imediata do participante, sem direito a qualquer tipo 
de reembolso.

Seguros e Requisitos  para participação



Que tipo de equipamento levar?

O compromisso ideal entre funcionalidade e 
capacidade de protecção é sempre difícil de definir e
deverá ser sempre uma opção informada de cada 
um.

Capacete
Qualquer tipo de capacete integral em boas 
condições servirá para o curso. No entanto, os 
capacetes de todo-o-terreno possuem melhor
ventilação e permitem maior visão periférica que os 
seus congéneres de estrada.

Luvas
As luvas de todo-o-terreno são indispensáveis.
Oferecem protecção sumária mas são as únicas

que garantem a sensibilidade necessária à
operação fina das manetes.

Casaco
Qualquer casaco com protecções de ombros e 
cotovelos, e já agora dorsal, pode servir para o 
curso. Os casacos específicos para todo-o-terreno 
são geralmente mais leves e arejados. Os coletes de
protecção são outra possibilidade, bem mais 
agradável quando o calor aperta.

Calças
Quaisquer calças resistentes e que permitam uma 
boa movimentação são adequadas. Evitem as calças 
com forros térmicos não destacáveis. Mais uma vez, 
calças específicas para todo-o-terreno são 
normalmente mais leves e ventiladas.

Equipamento



Botas
As botas de todo-o-terreno, tipo enduro ou 
motocross, são uma exigência para poder participar 
na formação no Enduro Park

Aluguer
Existem botas de enduro BMW para alugar no 
Enduro Park mas por razões obvias não podemos 
garantir que esteja disponível o seu tamanho. Caso 
pretenda alugar umas botas por favor informe-nos 
antecipadamente. (25€ para 2 dias de utilização)

Joelheiras
São indispensáveis e devem estar bem ajustadas. 
Evite as joelheiras que integram calças, normalmente 
deslocam-se em caso de queda e perde-se a razão 
da sua utilização.

Impermeável
Em caso de chuva traga uma camada impermeável.
Uma camada impermeável/respirável é preferível, 
permitindo a evacuação de alguma da nossa 
transpiração.

“Hummmm… tanta conversa acerca de protecções. 
Isto do curso de off road é mesmo perigoso, não?”

Não mais que o motociclismo em geral!
Mas as quedas a baixa velocidade podem 
acontecer e se estivermos bem protegidos não 
passam de um incidente sem qualquer 
consequência. 



Inclusões e Exclusões

Incluído no Estágio BMW GS
 
- Formação Off road em português durante 2 dias

- Instrutores BMW Motorrad certificados

- Aluguer de moto BMW GS durante a formação

- Combustível durante a formação

- 1 noites de alojamento em hotel 4* em Munique

- 3 noites de alojamento em hotel em Hechlingen

- 4 Jantares e 2 almoços

- Entrada no Museu BMW e BMW Welt

- Transfers Munique - Hechlingen - Munique

- Transfers Hechlingen - Enduro Park - Munique

- T-shirt MotoXplorers 

- Certificado de formação BMW Motorrad

Não incluído no Estágio BMW GS
 
- Bebidas alcoólicas 

- Equipamento de Motociclista

- Despesas pessoais e gratificações

- Voos internacionais  e  taxas de embarque

- Seguro de acidentes pessoais (obrigatório)

- Tudo o que não expressamente descrito como 
incluído no programa.



Contactos

Em caso de necessitar esclarecimento de qualquer 
duvida não hesite em ligar para um dos instrutores:

 

 Carlos Martins: (+351) 91 992 30 15
 Carlos Azevedo: (+351) 91 454 66 51

Esperamos por si em Munique! Boa Viagem!



Rua Francisco Lyon de Castro 14C   1600  -  311 Entrecampos - Lisboa    
Tel:  (+351)  210 143 101   |    914 546 651       Fax:  (+351) 211 531 196

email:  mail@motoxplorers.com                GPS: N38 44 48.8 W9 09 14.4
        

www.motoxplorers.com      facebook/motoxplorers

BMW Motorrad Official Travel Partner


