
Club Med
| Beach Tennis  
| Corrida 5k adultos  
| Corrida Kids 
| Ciclismo 

13 a 16 de maio de 2021

sports weekend



NOSSOdestino
Club Med Lake Paradise
Mogi das Cruzes/SP 
70km da capital paulista 
55km do aeroporto de Guarulhos (GRU)



O Club Med Lake Paradise não foi 
esco lh ido por acaso. Com sua 
paisagem impressionante, cercada pelo 
verde e com um lago privativo, é o 
cenário ideal tanto para os esportes 
terrestres quanto para os aquáticos, 
como golf, tênis, arvorismo, vela e 
canoagem, entre tantos outros.  

E com a programação exclusiva que a 
ASL Experience preparou, você pode 
unir o melhor desses dois mundos em 
diversas experiências inesquecíveis, 
aprimorando sua performance no  
Beach Tennis, Ciclismo ou Corrida. E 

com todo o luxo de um Resort 5 
estrelas famoso por seu sistema All 
Inclusive. 

Mas o que torna o nosso destino ainda 
mais especial é que ele fica a apenas 
68km de São Paulo. Então, você não 
precisa esperar as próximas férias para 
se desligar do mundo e se conectar à 
natureza e aos esportes! 

FÉRIASmini
VIVA A EXPERIÊNCIA DE UNIR MINI-FÉRIAS  
A UMA MAXI-EVOLUÇÃO NO ESPORTE. 



KI 
   DS

Para não de ixar n inguém de fora , 
preparamos uma programação Kids super 
especial, com monitores e grupos com 
atividades direcionadas para cada faixa 
etária, de 04 a 17 anos. Assim, a família toda 
pode se divertir fazendo o que mais gosta! 

NO CLUB MED, A DIVERSÃO COMEÇA CEDO!  
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Quando juntamos o 
#PadrãoASL ao 
#PadrãoClubMed,  
o resultado é sempre 
surpreendente.

“
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Clínica e mini torneio de  Beach Tennis 
durante o fim de semana, orientados por 
alguns dos melhores atletas profissionais do 
mundo. 
Ana Lídia Borba, ex atleta profissional de 
triathlon e apaixonada por  Beach Tennis, irá 
coordenar essa experiência, para quem está 
descobrindo esse esporte - que é a nova 
febre dos brasileiros!
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CICL 
ISMO

Para quem curte pedalar, teremos uma clínica de ciclismo de estrada, 
saindo do Club Med para fazer Jundiapeba - Mogi das Cruzes, com 
carro de apoio. A clínica conta com o experiente Murilo Fischer, o 
melhor ciclista de estrada da história do Brasil.
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Teremos uma corrida de 5k no magnífico 
cenário do resort, com direito a pódio e 
premiação!  

Para as crianças, uma emocionante corrida 
kids para deixar a diversão tamanho família! COR 

      RIDA
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No Club Med você tem à sua disposição uma 
piscina semi olímpica, com raias de 25m, para 

manter seus treinos de natação, acrescentando 
esse cenário paradisíaco à sua volta!  

UM CENÁRIO PARA NADAR TODOS 
OS ESTILOS, EM GRANDE ESTILO. 
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HOME

office
Além de wifi em todos os espaços comuns e privativos, você ainda conta com uma sala toda equipada e conectada para os seus compromissos profissionais.  

Afinal, tudo bem dar uma breve pausa na diversão para resolver assuntos importantes e inadiáveis com todo o conforto. 
E com aquela carinha descansada e plena de quem está em reunião online diretamente do Club Med!
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‣ 2 ou 3 noites de hospedagem no 
Cub Med Lake Paradise 

‣ Sistema Premium All Inclusive 

‣ Acompanhamento ASL 

‣ Kit ASL Experience

NOSSA EXPERIÊNCIA
INCLUI:

*Valor por pessoa em apartamento categoria duplo superior. Valor 
especial com cotas limitadas e disponibilidade de categoria sujeita 
a confirmação. As clínicas tem valores por modalidade e 
pagamento realizado à parte em até 2x no cartão de crédito.

Esportes à sua escolha:  

a partir de 8 x R$ 182*
Investimento

•  Beach Tennis – R$ 350 
• Ciclismo – R$ 350 
• Corrida (incluindo a Corrida kids) – R$ 250 
•  Beach Tennis + Corrida – R$ 490 
•  Beach Tennis + Ciclismo – R$ 600 
•  Beach Tennis + Ciclismo + Corrida – R$ 800

Pacote Família 
Um casal + duas crianças até 11 anos.  
• Duas noites- R$ 2.912 
• Três noites- R$ 3.512



aslPara que você e sua família possam viajar 
com tranquilidade e segurança, a ASL 
segue os protocolos e orientações das 
autoridades de saúde. Diversas medidas 
de higiene e segurança foram adotadas 
em todas as viagens, de forma a 
minimizar os riscos de contaminação e 
controle da pandemia. 

Nossos cuidados vão além das medidas 
de higiene, também nos preocupamos 
com possíveis cancelamentos, em 
decorrência da pandemia. É por isso que 
garantimos 100% do valor pago, como 
crédito, além de condições* flexíveis de 
reembolso. 

PROTEÇÃO
PADRÃO

PROTEÇÃO 
           PADRÃO
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*conforme política de cancelamento dos fornecedores envolvidos.



vamos
JUNTOS?

petrus@athletelogistics.com.br   
+55 31 99150-2222

PETRUS RAVAZZANO

PRODUÇÃO E 
PARCERIAS COMERCIAIS:

ana@flowsjournal.com   
+55 48 9963-1757

ANA LIDIA BORBA 


