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Bem-vindos ao BMW Enduro Camp
A MotoXplorers dá-lhe as boas vindas ao curso de 
condução Off Road BMW Motorrad. 

Uma formação pensada para utilizadores de motos 
trail com pouca ou nenhuma experiência de todo-o-
terreno nesse tipo de motos.  

Adequado para vários níveis de experiência 
motociclística em geral, pensamos poder ser muito 
úteis a quem começou agora e bastante desafiantes 
a quem já tem muitos quilómetros.  

O curso segue o programa oficial da BMW Motorrad 
e insiste em técnicas de condução baseadas em 
equilíbrio, controlo de inércia e domínio dos 
comandos e não em velocidade. 

Imagine algo muito mais próximo do trial que do 
enduro ou motocross, mas com motos de peso 
médio e elevado.  
O objectivo é ensinar um conjunto de técnicas que 
fiquem imediatamente disponíveis nos recursos do 
motociclista e aumentem a sua segurança e conforto, 
tanto na estrada como fora dela. 

Tudo para que na sua próxima viagem, não tenha de 
pensar duas vezes quando encontrar uma estrada de 
terra. 

Traga a sua família, o Hotel onde fica instalada a base 
do BMW Motorrad Enduro Camp é uma unidade de 5 
estrelas com toda a infra-estrutura para que também 
eles possam passar um fim de semana divertido.  



Como chegar
O BMW Enduro Camp da Motoxplorers está baseado no 
Hotel Nau São Rafael Atlântico, na Praia de São Rafael em 
Albufeira, Algarve. 

Vindo de Lisboa ou Porto o trajecto mais natural será: 

• A2 
• Albufeira 
• Seguir sinalização Marina Albufeira 
• Seguir sinalização para Sesmarias 
• Seguir sinalização HOTEL NAU SÃO RAFAEL 

                                        Coordenadas GPS: 
Latitude -8.28100496144 

Longitude  37.0806694427          

Utilize o QR Code acima para  
navegar até ao Hotel com o seu 

Smartphone



Estadia e Acompanhantes 
Dependendo do tipo de programa que escolheu terá um 
conjunto de serviços incluídos: 

- PROGRAMA LIGHT (só formação) 

Inclui instrução, material didáctico, certificado BMW Motorrad, 
T-Shirt MotoXplorers e seguro de acidentes pessoais. 

Se escolheu o Programa Light, deverá se apresentar na 
recepção do Hotel Nau São Rafael Atlântico às 9 horas de 
Sábado, pronto e equipado para iniciar a formação. 

- PROGRAMA PREMIUM 

Inclui instrução, material didáctico, certificado BMW Motorrad, 
T-Shirt MotoXplorers, seguro de acidentes pessoais, almoço e 
jantar no sábado, alojamento em quarto duplo partilhado com 
outro participante, pequeno-almoço e almoço de domingo. 

Os participantes que decidirem pelo Programa Light                
(só formação) poderão optar por fazer as refeições no mesmo 
local que os restantes participantes e instrutores, pagando a sua 
conta directamente ao restaurante. 

As bebidas alcoólicas bem como outras despesas de bar 
decorrem por sua conta. Caso tenha vindo sozinho e optado por 
ficar em quarto duplo, partilhará o seu quarto com outro 
participante do curso. Se no entanto não for possível incluí-lo 
num quarto partilhado, terá de suportar o custo do suplemento 
single.  

Os seus acompanhantes podem assistir ao briefing e juntar-se-
nos no campo de treino que fica a cerca de 15 quilómetros do 
Hotel. 

A utilização do SPA, piscinas e ginásios estão disponíveis 
gratuitamente para os acompanhantes.



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 
altamente recomendadas. O tipo de protecção que oferecem 
é inigualado.  

Botas Alternativas?? 
As botas de turismo/aventura como as BMW Santiago, Hein 
Gericke Rallye, Sidi Discovery ou Drenaline Atlas, são uma 
alternativa possível. Não esqueça que o nível de protecção é 
muito inferior ao de uma bota de todo-o-terreno “pura”. 

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. 
De qualquer forma não se esqueça de trazer também uma 
muda de roupa completa para a sua viagem de regresso a 
casa 

“Hummmm… tanta conversa acerca de protecções. 
Isto do curso de todo-o-terreno 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. 



A moto, que preparação? 

O curso da Motoxplorers é vocacionado para trails 
de média e grande cilindrada. Estas motos reúnem à 
partida as condições necessárias. 

As protecções de motor e carenagens (crash bars) são um 
investimento que se justifica mesmo 
para quem não sonha com pôr um pneu fora do alcatrão.  

Outro bom investimento são as protecções de punhos, que 
alem de evitarem a quebra de manetes em caso de queda, 
protegem também as mãos do vento e de detritos jogados 
por outras veículos. 

É possível completar o curso sem uma única queda, mas 
deixar cair a moto é uma possibilidade real e fica mais barato 
prevenir que reparar… 

Os modelos Trail BMW normalmente não necessitam de 
acessórios como “elevadores” de guiador” porque já 
apresentam a possibilidade de com uma pequena afinação 
ficarem ajustadas à condução em pé.  

Em alguns modelos de outras marcas este pode ser um 
acessório útil caso o piloto seja de estatura alta. 

Não se esqueça de abastecer a moto antes de 
chegar ao BMW Enduro Camp,  200kms de 
autonomia deverão ser suficientes para completar 
toda a formação. 



Clima, e se chover?

Divertimo-nos mais!!!!

Normalmente não temos a possibilidade de escolher 
o tempo ideal para uma viagem ou saída por todo-o- 
terreno. Da mesma forma, e salvo condições 
extraordinariamente adversas, o curso BMW 
Motorrad da Motoxplorers vai tentar funcionar 
independentemente do clima. 

Pneus

Os pneus mistos de estrada montados normalmente 
nas motos trail de grande cilindrada são suficientes 
para a realização do curso em tempo seco. 

As manobras em baixa velocidade não necessitam 
de tanta aderência que tornem necessária a 
montagem de pneus específicos de off road. 

Pneus como os TKC80 da Continental os Metzeler 
Karoo não são indispensáveis mas facilitam a 
progressão, são surpreendentemente bons no 
asfalto e aumentam a nossa margem de segurança.  

Em condições de chuva, quando as condições de 
aderência são muito deficientes, recomendamos 
vivamente a montagem de pneus específicos para 
todo-o-terreno.



Iniciamos com uma breve introdução teórica. Após uma 
ligação de 15 quilómetros até ao campo de treino, 
verificarmos a pressão dos pneus e procedermos a 
alguns ajustes nas motos avançamos para iniciarmos os 
primeiros exercícios.  

Os exercícios são explicados, demonstrados pelos 
instrutores e repetidos pelos alunos. Queremos que estes se 
sintam sempre em controlo e confortáveis com o exercício 
que estão a efectuar. 

Temos tempo para discutir dúvidas e trocar impressões. 
Sinta-se à vontade para o fazer.  

Por diversas vezes vamos sair do perímetro do campo de 
treino por caminhos de perfil variado. O objectivo é pôr 
imediatamente em prática os conhecimentos adquiridos e 
reforçar a sua utilidade. 

Horários 

Agradecemos que respeite os horários anunciados pelos 
instrutores. 

Se vier no próprio dia (sábado) chegue com tempo para 
remover a bagagem da moto e para estar pronto a participar 
no briefing inicial que acontece às 9h00 de sábado.  

Almoçaremos por volta das 13h00 e acabaremos o dia de 
formação ao pôr do sol. O jantar acontece pelas 20h30 no 
restaurante do Hotel.  

No Domingo voltamos a começar às 10h00, já com o 
pequeno almoço tomado. O almoço de Domingo 
remata o curso por volta das 15h00, altura em que serão 
distribuídos os certificados BMW Motorrad.

Funcionamento do cursos e horários



Seguro de Acidentes pessoais. 

Está incluído no valor da inscrição de cada 
participante no curso, um seguro de 
responsabilidade civil e acidentes pessoais com 
garantias mínimas.  

Deverá estar habilitado a circular com a sua moto na 
via pública, sendo inteiramente responsável pela 
legalidade dessa situação. 

Deverá ainda respeitar as instruções dos instrutores e 
as regras especificas comunicadas no briefing inicial. 

Este seguro não abrange obviamente os 
acompanhantes. 
  

Encontramo-nos no BMW Enduro Camp para um fim-
de-semana bem divertido!!! 

Em caso de atraso ou para o esclarecimento de 
qualquer duvida não hesite em ligar para um            
dos instrutores: 
  
 Carlos Martins: 91 992 30 15 
 Carlos Azevedo: 91 454 66 51 

Caso pretenda entrar em contacto com o Hotel,     
por favor utilize o seguinte numero. 
  
 Hotel Nau São Rafael Atlântico: 289 599 420

A Aventura espera por nós!



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


