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TRAINING CAMP
Mallorca

SEMANA 1 – 21/03 A 28/03
SEMANA 2 – 28/03 A 04/04

Mallorca é um dos destinos mais charmosos da Espanha, além 
de ser o paraíso para os amantes das duas rodas. Estradas com 
asfalto perfeito, escavadas entre as montanhas com vista para 
o mar, nesta que é a mais incrível das Ilhas Baleares. E, claro, 
uma programação sob medida para quem quer se desafiar em 
uma semana intensa de treinamentos.

Nossa estrutura de treinamento é a mesma utilizada por atletas 
profissionais, como Thiago Vinhal e Jesper Svensson que são 
guias nos treinos de ciclismo. Em 2019 tivemos a presença e cia 
nos treinos dos triatletas Igor Amorelli e Fernando Toldi.



O PELOTON
PELO MUNDO
O PELOTON PELO MUNDO surgiu da vontade comum desses 
dois gigantes do esporte de BH, em lapidar um projeto passado, 
transformando o training camp de Mallorca em uma experiência 
capaz de superar todas as expectativas. Cada um na sua área 
e com o que sabe fazer de melhor, Lovalho e Petrus querem 
elevar o esporte amador a nível profissional.

A META É ENCANTAR VOCÊ!

PETRUS RAVAZZANO
“o cara” da ASL

Empreendedor e proprietário da operadora 
ASL - Athlete Superior Logistics, é triatleta 
amador e viajante profissional. Com 36 países 
no currículo, viaja com grupos de atletas 
profissionais e amadores, sempre ligado nos 
mínimos detalhes para que a experiência seja 
realmente digna do #PADRÃOASL.

A empresa é referência internacional em 
logística para atletas, com grande atuação 
nos Jogos Olímpicos do Rio 2016.

“Nosso objetivo é usar todo o know how de 
anos de viagens, treinamentos e competições, 
nessa experiência. O DNA de atleta do nosso 
time, permite conhecermos bem todas as 
expectativas dos nossos clientes.”

GUSTAVO LOVALHO
“o cara” da bike

Administrador de empresa, é um grande 
incentivador do #PELOTONBH e amante do 
esporte duas rodas. Além de ciclista amador, 
atua como fotógrafo na área industrial e 
esportiva.

“O PELOTON PELO MUNDO surgiu para 
quem quer se jogar na estrada, ver paisagens 
deslumbrantes, desafiar seus limites, mas 
sabendo que vai encontrar os melhores hotéis 
e restaurantes para recarregar as baterias no 
fim de cada dia. Vamos juntos?”



METODOLOGIA E 
TREINAMENTO

COMO 
FUNCIONA O 

TRAINNING 
CAMP

Triatleta Sueco, Campeão do 
Ironman Brasil e Ironman Barcelona 
2018. Um dos principais nadadores 
do circuito IM. Ele será nosso 
treinador de natação durante o 
training camp.  Em 2019 Jasper 
consquistou a segunda colocação na 
prestigiada prova Challenge Roth.

J E S P E R 
S V E N S S O N

Dinamarquês, Treinador e Consultor 
do time Sansego. Tem diversas 
conquistas de IM e IM 70.3 em seu 
histórico como coach.

Treina atualmente 8 atletas 
profissionais, incluindo a dupla 
sueca Jesper Svensson e Sara Svensk 
e os Brasileiros Vinhal, Amorelli e 
Toldi.

F R A N K 
J A K O B S E N

Triatleta profissional de longa 
distância, tem a melhor colocação 
Brasileira no campeonato mundial 
de Ironman, no Hawaii sendo 13° 
colocado em 2017.

Embaixador do projeto social “Colors 
in Kona”, que permite o ingresso de 
crianças carentes no triathlon.

Thiago faz sua pré temporada 
anualmente em Mallorca, sendo 
conhecido por todos pelo seu 
carisma e conhecimento técnico.

T H I A G O
V I N H A L

E quem garante o sucesso de 
cada giro são alguns atletas 
profissionais treinados pelo coach 
Frank, respeitando o ritmo e nível 
do seu pelotão.



O  PELOTON PELO MUNDO se preocupa 
com a segurança e o conforto dos atletas. 
Teremos, em todos os treinamentos, um 
carro de apoio com telefone, hidratação 
e snacks. Qualquer problema técnico ou 
dificuldade, os atletas poderão contar 
com nosso staff.

E atenção triatletas, para quem não abre 
mão do nada-pedala-corre, teremos 
outras atividades voltadas para a sua 
preparação, como natação e grupos de 
corrida.

Cuidaremos de todos os detalhes, para 
que você se preocupe somente em 
treinar e se divertir em um destinos mais 
badalados da Espanha!

E S T R U T U R A  E 
T R E I N A M E N T O



Para se juntar ao PELOTON 
PELO MUNDO é preciso alguma 
experiência em ciclismo de 
estrada, como noções básicas de 
segurança e ser capaz de pedalar 
pelo menos 50 km utilizando 
sapatilha. Teremos uma entrevista 
inicial para alinhar a experiência 
de cada atleta e indicar o grupo 
de treinamento adequado. Afinal, 
trata-se de um esporte desafiador 
praticado ao ar livre e quanto 
melhor preparado você estiver, 
melhor será sua satisfação depois 
de cada treino.

O  Q U E  É 
P R E C I S O 
P A R A 
P A R T I C I P A R



Viajar de bike pelo mundo parece 
complicado. Realmente são muitos 
detalhes, mas pode confiar que a 
gente cuida de tudo.

As únicas coisas que você tem que 
levar são: equipamentos de bike 
(roupa, sapatilha, capacete, luvas e 
óculos), corrida e natação, além dos 
seus itens pessoais.

Podemos alugar uma bike para 
você, ou te auxiliar na montagem 
e desmontagem. A região de nosso 
hotel dispõe de diversos bike 
shops, com bicicletas modernas de 
variadas marcas, seja ela manual ou 
eletrônica.

O  Q U E
L E V A R



D I A
A  D I A
N O  C A M P
Nossa programação semanal consiste em um 
volume de treinos de aproximadamente 20-25 
horas, sendo a base principal o ciclismo.

A cada dia teremos uma programação 
diferente, visando proporcionar as melhores 
experiências para os nossos atletas. Usualmente 
começaremos nosso dia na piscina, com um 
treino de natação seguido pelo completo buffet 
de café da manhã. Após o café, nos encontramos 
com o coach Frank para um brefing sobre o 
treino de ciclismo do dia, cada atleta em seu 
grupo de ritmo e distância dependendo do seu 
nível de condicionamento e objetivos futuros.

Os treinos de corrida serão encaixados ao longo 
do dia, sempre com adequação à necessidade 
de cada participante.

Cada participante terá direito a utilização diária 
do SPA em nosso hotel e poderá se organizar 
para os tratamentos de recovery como bota de 
compressão e massoterapia.

Para os atletas da semana de 28/03 a 04/04, 
teremos workshops com atletas renomados 
sobre ciclismo, corrida, natação e nutrição.  

Para os acompanhantes, teremos sugestões de 
tour para que possam conhecer Mallorca e se 
encontrar com o grupo em algumas ocasiões.



TRAINING CAMP
Mallorca

SEMANA 1 – 21/03 A 28/03

A base do nosso treinamento é o ciclismo, considerando 
que estaremos no paraíso para a pratica desse esporte, 
usufruiremos ao máximo da experiência dos nossos guias. Para 
os triatletas, também teremos treinos de natação e corrida em 
grupo.

 

Nessa semana criamos um “peloton” para iniciantes que farão 
treinos de 30 a 50km com pequena elevação de altimetria, 
passando por vilas e estradas secundarias. Já para os atletas mais 
experientes, teremos 4 pelotões de variados niveis. O volume 
de treino de ciclismo é de aproximadamente 400 a 500km 
com um total de 7.000m de elevação. Sendo os três principais: 

• PUIG MAJOR (133 km - 1.785m de elevação) 

• SA CALOBRA (101 km - 1970m de elevação)

• FORMENTOR (54 km - 895m de elevação)

*pré-requisito já ter pedalado em bicicleta de ciclismo de estrada e saber utilizar sapatilha. 



Esta é a semana para quem quer aumentar seu conhecimento 
sobre o esporte. Tendo o ciclismo como base dos treinamentos, 
a semana 2 conta ainda com treinos de natação, corrida e 
workshops.  No ciclismo teremos 4 grupos formados por atletas 
de nível intermediário e avançado. O volume de treino de 
ciclismo é de aproximadamente 400 a 500km com um total de 
7.000m de elevação. Sendo os três principais:

• PUIG MAJOR (133 km - 1.785m de elevação) 

• SA CALOBRA (101 km - 1970m de elevação)

• FORMENTOR (54 km - 895m de elevação) 

Teremos workshops diários com o coach Frank Jakobsen e seu 
time de profissionais. Frank, um dos técnicos mais experientes 
do triathlon  mundial,  faz parte do time Sansego e  já participou 
do programa de treinamento de Craig Alexander, um dos  
melhores triatletas de todos os tempos. Para tratar do tema 
nutrição, teremos uma palestra de Kaisa Jakobsen, atual campeã 
da categoria 60-64 anos no Ironman World Championship em 
Kona. Kaisa possui 15 anos de experiência em triathlon e 8 anos 
em nutrição esportiva.

TRAINING CAMP
Mallorca

SEMANA 2 – 28/03 A 04/04



NOSSA
VIAGEM
• Hospedagem em hotel padrão 4 estrelas, na Baía de Pollença

• Apartamentos equipados com mini-bar, ar condicionado e wi-fi

• Café da manhã e jantar incluídos 

• Treinos com guias ciclistas, 4 diferentes níveis e distâncias

• Treinos de natação com equipe de apoio 

• Treino de técnicas de corrida em pista

• 10 dias de seguro viagem com cobertura para ciclismo

• Carro de apoio nos treinos, com hidratação e 
snacks disponíveis  

• Passe diário para utilização do SPA no hotel 

• Acesso à academia

• Workshop com o coach Frank Jakobsen  (somente semana 2)

• Transfers aeroporto/hotel/aeroporto em horários pré-
definidos

• Auxilio integral do time Peloton Pelo Mundo e ASL 

• Kit atleta Peloton pelo Mundo
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O nosso hotel está localizado na 
baia de Pollença, com fácil acesso 
à região de comercio de Alcúdia e 
Pollença.

Tem padrão 4 estrelas e excelente 
estrutura para os atletas e suas 
familias.

O HOTEL



FAQ

01 Onde fica Mallorca?

04 O que preciso levar?

02 Qual a temperatura média no 
período?

03 Preciso levar bike?

05 Existe alguma programação 
para acompanhantes?

06 Existem boas lojas de ciclismo 
próximo ao hotel?

08 O Transfer Aeroporto-Hotel-
Aeroporto está incluído?

07 Alimentação está incluída?

09 Teremos carro de apoio 
durante os treinos?

10 Road ou TT?

Mallorca é a maior ilha do arquipelago das Ilhas 
Baleares, localizado a leste da Espanha. Madrid e 
Barcelona tem vários voos diários para Palma de 
Mallorca (PMI) que é o único aeroporto da ilha.

1h25 de Madrid e 50 minutos desde Barcelona. 
Outras cias europeias também tem voos diários 
de suas cidades base como (Londre, Paris, Zurich, 
etc). Ficaremos hospedados na parte norte da ilha, 
60Km da capital Palma de Mallorca

Independente se for levar ou alugar sua bike, você 
deve levar seus equipamentos como capacete, 
luvas, sapatilhas, roupas de bike, jaqueta, corta 
vento, pedal, computador que utiliza para navegação  
e proteção para o pescoço e rosto, caso pegue dias 
de frio.

A temperatura varia entre 05° e 25°. Devido ao 
aquecimento global a temperatura tem variado 
muito de um ano para o outro. Em 2019, a 
temperatura esteve amena variando de 12 a 25° na 
semana que estivemos em Mallorca.

Fica a critério de cada atleta, em 2019 tivemos 
alguns atletas que optaram por levar. Existem as 
vantagens de andar na bicicleta que você já está 
acostumado e as desvantagens do processo de 
transporte. Temos uma ótima parceria para locação 
com opções de bicicletas mecânicas e eletrônicas 
com entrega e devolução no próprio hotel.

Acompanhantes são super bem vindos, em Mallorca 
passeios e lugares para conhecer não irão faltar. A 
ilha conta com belas praias e excelentes restaurantes. 
Enquanto você treina, seu acompanhante pode 
desfrutar de passeios e até mesmo encontrar com 
você em um café durante os treinos. 

Você estará à 15 minutos de bicicleta do centro 
comercial de Alcúdia, com várias lojas das principais 
marcas do ciclismo.

Sim. Teremos horários pré estabelecidos para os 
transfers de chegada e saída. Consulte os horários 
no momento do fechamento ou agende o seu 
transfer privativo com custo extra.

Sim. Café da manhã e Jantar, servidos em buffet no 
restaurante principal. Teremos mesas reservadas, 
para facilitar a interação do grupo.

Durante o Jantar as bebidas não estão inclusas. 
O Jantar se inicia às 18:30hrs e tradicionalmente 
jantamos por volta de 19:00, considerando que 
geralmente durante o almoço estamos nos treinos 
de ciclismo.

Sim. O carro de apoio estará presente em todos 
os treinos, mas é importante considerar que este 
carro atenderá à todos os pelotões. Sendo assim 
sugerimos que cada atleta é responsável por sua 
alimentação durante os treinos. O carro estará em 
pontos estratégicos de cada treino, com hidratação 
e à disposição para eventuais resgates.

Road, pela comodidade e segurança em subir e 
descer as montanhas. Entretando para os triatletas 
que optarem pela TT, serão bem vindos. Tivemos 
alguns atletas que estavam se preparando para os 
Ironmans de Floripa, que treinaram em suas TT´s.

Algumas das perguntas mais frequentes que 
recebemos  de nossos atletas sobre o programa de viagem e 
o funcionamento do training camp.  Não respondemos 
suas dúvidas? Entre em contato com a equipe  
PPM que podemos te ajudar.



QUEM 
ESTEVE 

CONOSCO 
EM 2019



€ 1.699*
• Adicional para 

apartamento single  € 290

• Acompanhantes 
não atletas  € 1.299

*valor por pessoa, em apartamento duplo, 
categoria standard.

Consulte opções para apartamento 
triplo ou quadruplo.

ATÉ 15 DE AGOSTO DE 2O19

SEMANA 2
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€ 1.499*
• Adicional para 

apartamento single  € 290

• Acompanhantes 
não atletas  € 1.299

*valor por pessoa, em apartamento duplo, 
categoria standard.

Consulte opções para apartamento 
triplo ou quadruplo.

ATÉ 15 DE AGOSTO DE 2O19

SEMANA 1
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I N V E S T I M E N T O
P A G A M E N T O  E M  A T É  8  V E Z E S  N O  C A R T Ã O  O U  5 %  D E  D E S C O N T O  À  V I S T A



RESERVAS

MARCELA RASUCK

      +55 (31)  99838-3987

grupos@athletelogistics.com.br

PETRUS RAVAZZANO
petrus@athletelogistics.com.br

GUSTAVO LOVALHO
pedale@pelotonbh.com.br

VAGAS LIMITADAS  
RESERVE JÁ A SUA.

PELOTON PELO MUNDO.

C O N T A T O


