
O Padrão ASL, nossa marca registrada que transforma todas as suas viagens numa experiência única, mais segura e 
mais divertida, não poderia faltar logo no Ironman São Paulo, cidade que tão bem nos acolheu e se tornou a nossa 
casa. 

Por isso, nós nos preparamos especialmente para recepcionar atletas vindos do mundo inteiro e oferecer a melhor 
logística para a prova, con�rmada para novembro deste ano.

Nosso staff é composto por atletas experientes, integralmente disponíveis para apoiar e proporcionar a cada um dos 
nossos clientes uma experiência que eles certamente vão levar pela vida toda. 

Por também sermos atletas, conhecemos os objetivos de cada um na prova e sonhamos juntos. E a escolha do Mer-
cure VO foi estratégica, pois além da melhor localização, ele oferece  uma piscina com raia de 25 metros para os 
treinos pré-prova.

E se superação é a palavra do momento, convidamos você para, com toda a determinação e segurança, se preparar 
para vencer mais esse desa�o. Vamos juntos?

O PACOTE INCLUI:

- Hospedagem no Hotel Mercure Vila Olímpia (2, 3 ou 4 diárias) com café da manhã;
- Café da manhã em horário especial no dia da prova;    
- Jantar de massas pré-prova no restaurante do hotel;   
- Transfer para expo, bike check-in e prova;
- Late check-out free para clientes com partida domingo;   
- Uma sessão recovery com bota de compressão;
- Mecânico de bike disponível para pequenos ajustes; 
- Cartucho de CO2 disponível para a prova;        
- Rolos no hotel para treinamentos pré prova;      
- Acompanhamento integral do time ASL.    
   
INVESTIMENTO - 2 DIÁRIAS
  
1 Adulto - R$ 1.245
2 Adultos - R$ 1.724
3 Adultos - R$ 2.199

INVESTIMENTO - 3 DIÁRIAS
  
1 Adulto - R$ 1.625
2 Adultos - R$ 2.104
3 Adultos - R$ 2.664

INVESTIMENTO - 4 DIÁRIAS
  
1 Adulto - R$ 2.105
2 Adultos - R$ 2.484
3 Adultos - R$ 3.129

SERVIÇOS OPCIONAIS
 
Transfer CGH/hotel/CGH - R$ 200 (até 2 pessoas)
Transfer GRU/hotel/GRU - R$ 380 (até 2 pessoas)
Serviço de Montagem e Desmontagem bike - R$ 200 
Massoterapia - R$150

Forma de pagamento: 5% à vista ou 4 vezes sem juros no Visa ou Mastercard.

GOSTOU?
FALE COM A ROBERTA

+55 31 98886 8112
grupos@athletelogistics.com.br
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