
SOBRE

A capital paulista é a segunda casa da ASL, e iremos reunir diver-
sos atletas para a experiência  Ironman 70.3 de São Paulo,  que 
vai muito além da logística da prova.

Optamos por ter nosso grupo no  Mercure Vila Olímpia, que tem 
uma localização privilegiada, distante 2km do Parque Ibirapuera, 
com fácil acesso às principais avenidas de SP, em uma área com 
excelentes restaurantes, bares e lojas.

O atleta ainda pode usufruir da completa área de lazer do hotel, 
que possui piscina semi-olímpica (25 metros), academia e sauna.

Como toda nossa equipe é formada por atletas, entendemos bem 
todas as necessidades e temos diversos serviços para que essa 
seja uma excelente experiência: massoterapeuta e mecânico no 
hotel, alimentação balenceada e orientada por nutricionista 
esportiva, café da manhã em horário especial, entre outros.

ESTÁ INCLUSO

- Hospedagem em hotel 4 estrelas (2, 3 ou 4 diárias);
- Café da manhã em horário especial no dia da prova;
- Transporte para expo e bike check in;
- Transporte para a prova no domingo;
- Mecânico de bicicleta para pequenos ajustes;
- Rolo para treinamento pré prova;



- Sessão recovery com bota Normatec;
- Crioterapia pós prova;
- Buffet do hotel orientado por nutricionista esportivo;
- Cartucho de CO2 disponível para a prova;
- Acompanhamento integral do time da ASL.

INVESTIMENTO E PAGAMENTO

* Valor por pessoa, válido para fechamento até 15/09.
* Parcelamento em até 3 vezes nos cartões Visa e Master ou 3% à vista

PARA CLIENTES COM CARRO PRÓPRIO

Buscando oferecer opções para todos os clientes, a ASL desenvol-
veu um pacote especial para os atletas que estarão com carro 
próprio em São Paulo e não precisarão de nenhum transfer.

* Valor por pessoa, válido para fechamento até 15/09.
* Parcelamento em até 3 vezes nos cartões Visa e Master ou 3% à vista

HOTEL MERCURE VILA OLÍMPIA

Noites

1 adulto

2 adultos

2 noites 3 noites 4 noites

R$ 1.204

R$ 805

R$ 1.578

R$ 960

R$ 1.951

R$ 1.225

HOTEL MERCURE VILA OLÍMPIA

Noites

1 adulto

2 adultos

2 noites 3 noites 4 noites

R$ 927

R$ 595

R$ 1.301

R$ 803

R$ 1.675

R$ 1.010



OPCIONAIS

- Massoterapia / recovery (R$ 150)
- Montagem e desmontagem de bike (R$ 200)
- Transfer privativo aeroporto - hotel - aeroporto / sem espera 
  (1 adulto: R$ 250 e 2 adultos: R$ 350)
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