SOBRE
Uma das provas mais bonitas do nosso país. Correr na cidade maravilhosa é uma experiência de tirar o fôlego. O Rio oferece opções de
entretenimento para todos os gostos.
O Hotel Scorial é um grande parceiro da ASL no Rio. Desenvolvemos
desde 2012, um trabalho em conjunto para atendimento de grupos
esportivos e delegações.
Às vésperas do Jogos Olímpicos Rio2016 atendemos diversas delegações olímpicas em training camp de aclimatação no Rio, conseguindo
sucesso absoluto nessas operações.
Destacamos a qualidade das refeições, o atendimento e a localizaçõa bem próximo à chegada da prova.

ESTÁ INCLUSO:
- Hospedagem com café da manhã;
- Café da manhã em horário especial nos dias das provas;
- Entrega de kits no Hotel Scorial;
- Transfer Privativo para Largada da meia maratona no dia 13/06;
- Acompanhamento integral do time da ASL.
-

INVESTIMENTO & PAGAMENTO
HOTEL SCORIAL

Noites

2 noites

3 noites

4 noites

1 adulto

R$ 620

R$ 905

R$ 1.120

2 adultos

R$ 401

R$ 575

R$ 703

3 adultos

R$ 344

R$ 489

R$ 595

FORMA DE PAGAMENTO
Condição especial de lançamento (até 20/12/2019)
- 5% de desconto para pagamento em até 3 vezes sem juros no cartão.
- 9% de desconto a vista.
Condição de 20/12/2019 a 31/01/2020
- 4% de desconto para pagamento à vista.
- 5 vezes sem juros no cartão.
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SERVIÇOS OPCIONAL
Sessão Recovey
- Protocolo de 25 minutos de bota Normatec,
- Trabalho de Soltura Manual (25min) coordenado por Vagner Nascimento, do Comitê Olímpico Brasileiro, que já esteve em 03 olimpíadas
atendendo atletas Brasileiros.
- Crioterapia nos dias 22 e 23 de Junho
Valor para pagamento antecipado: R$ 80
Valor para pagamento durante a viagem: R$ 110
*Para confirmação do recovery, precisamos de número mínimo de
participantes. Desa forma, antecipe sua reserva junto com o fechamento do pacote.
Jantar de Massas
- Valor por adulto: R$ 80
- Valor por criança de até 12 anos – R$ 40

CONTATO
Fernanda Ricardo
+55 31 9288 7311
fernanda@athletelogistics.com.br

