VIAGEM DE RÉVEILLON
2022/2023
Roteiro 07 noites Alto de Letras - 26/12/22 a 02/01/23
Roteiro 06 noites Casa du Velo - 27/12/22 a 02/01/23

SOBRE A ASL
Somos uma operadora de viagens
com o esporte em nosso DNA e uma
enorme bagagem internacional. Nossos
clientes vão desde delegações olímpicas
campeãs a atletas amadores iniciantes.
Nosso diferencial é que também somos
atletas, por isso conhecemos tão bem
as suas expectativas.
Viajar com a ASL é viajar despreocupado,
com tranquilidade para se concentrar
somente em seus objetivos enquanto
cuidamos de todos os detalhes. É ter
apoio integral da nossa equipe e fazer
parte dessa experiência de viagem.
Excelência, conexão, pertencimento,
inspiração, motivação, evolução e
realização. Se você se identifica com
essa palavras, a ASL é para você!

Imagine encerrar seu ano pedalando
entre cafezais e charmosas cidades da
belíssima Colômbia, uma experiência
especial preparada por nós da ASL
para um grupo exclusivo de ciclistas.
Para esse grupo organizaremos
treinos diários com todo suporte para
acompanhantes não ciclistas. Pela data
entendemos que o mais importante
será aproveitar o momento festivo,
mesclando treinos com a riqueza
natural, cultural, gastronômica e
arquitetônica do país.

A diversidade é uma característica
marcante dessa jóia da América
do Sul, considerado um dos mais
biodiversos países do planeta:
dominado pelas montanhas dos
Andes, as paisagens variam desde
seus vales, florestas e rios.
Pensamos cada detalhe para que
nossos atletas disfrutem de toda
essa diversidade com todas as
comodidades.

COMO CHEGAR
As opções de voos mais confortáveis
saem diretamente de Guarulhos,
voando com a Avianca ou Latam para
a capital Bogotá, e rápidas conexões
para o interior do país. Também uma
ótima opção é voar com a Copa Airlines
utilizando a cidade do Panamá como
conexão.
Nosso aeroporto de destino, para
aqueles que forem se desafiar no Alto
de Letras, será chegada via Bogotá.
Para aqueles que optarem pelo roteiro
apenas na Casa du Velo, o aeroporto
de chegada e saída será o Internacional
Matecana em Pereira (PEI).
Consulte a equipe ASL para a compra
do seu vôo.

NOSSO TIME DE APOIO
NA COLÔMBIA
Nossos experientes staffs
coordenarão toda a parte
logística, à fim de proporcionar
a melhor experiência para atletas
e acompanhantes.

PETRUS RAVAZZANO
Fundador da ASL, já foi diversas
vezes à Colômbia guiando
grupos e organizou toda essa
experiência com o #PadrãoASL.
@petrusravazzano

MAURICIO ARDILA
Ex ciclista profissional PRO-TOUR, gregário
super reconhecido com diversas participações
no Giro d’Italia e na Vuelta a España. Mauricio
será um de nossos gregários, e também
coordenará a parte técnica dessa experiência.
@ardila70

KAROLO ARUEDA
Ex ciclista profissional, correu em equipes
locais e depois se especializou no
acompanhamento de ciclistas amadores e
profissionais. Karolo coordenará nossa equipe
de apoios que contará com motos e van.
@karoloarueda

CASA DU VELO
CYCLING HOTEL
Um hotel concebido especialmente
de ciclistas para ciclistas, com uma
arquitetura e desing modernos e
integrado à natureza.
Localizado no coração da região cafeeira
da Colômbia, referência mundial na
produção de cafés, numa área declarada
patrimônio mundial pela UNESCO.
São 10 suítes exclusivas, com vista para
a paisagem do Vale do Rio Cauca e a
Cordilheira dos Andes.
Seremos recebidos e assistidos pelo
casal Juan Polido e Laura del Pino
O hotel estará exclusivamente fechado
para o grupo ASL.

CASA DU VELO
CYCLING HOTEL
A experiência imersiva no ciclismo que o Casa
du Velo oferece, complementa-se nos espaços
pensados especialmente para a atividade.
Bike Patio aonde os ciclistas se reúnem na
saída e chegada dos treinos.
Restaurante que oferece sabores da rica
culinária local, bar com opções variadas
onde é possível apreciar os ilustres cafés
colombianos.
Espaço Park Tool de suporte mecânico,
revisão e lavagem das bikes. Nesse espaço
George Hincapie, Bobby Julich e Annemiek
Van Vleuten lavam suas bicicletas e as
consertam após as etapas do Gran Fondo.
Sala de massagens com tratamentos
diversos, jacuzzi, massagem esportiva,
banho turco e mais.
Na noite de réveillon teremos Ceia e música
típica.
*Serviços extras com custos adicionais

ALTO DE LETRAS
A subida mais longa do mundo pode ser
o seu último grande desafio do ano.
Já ouviu falar da Alto de Letras? É
uma monumental subida de 80km de
extensão e 3200m de desnível por entre
as espetaculares paisagens e montanhas
colombianas. Um ciclista bem preparado
leva em torno 5-6 horas para concluir o
trajeto, que tem seu ponto mais alto em
Páramos de Letras, a 3663m em relação
ao nível do mar.
Uma experiência imperdível na vida de
qualquer ciclista.

ROTEIRO 07 NOITES - ALTO DE LETRAS
26/12/22 A 02/01/23
HONDA E CASA DU VELO
A viagem inclui:
• Uma noite de hospedagem em Bogotá
• Uma noite de hospedagem em Honda
• 05 noites de hospedagem na Casa du Velo + Festa Reveillon
• Café da manhã incluído em todos os hoteis
• Logística interna iniciando em Bogotá e terminando
em Pereira com o transporte de bikes e malas
• Experiência completa no Alto de Letras (28/12)
*Briefing no dia anterior com Mauricio Ardila, que será um dos
nossos guias na subida. Acompanhamento e coordenação com
Karolo e equipe. Teremos gregários, moto e fotógrafo na subida
• Assistência completa nos treinos durante a viagem,
carro de apoio com hidratação e alimentação, transporte
de acompanhantes para experiências pós treino
• Apoio mecânico durante a viagem
• Jersey + bolsa race day Scicon
• Seguro viagem com cobertura para ciclismo - 60 mil dólares

ATLETA

VALORES POR PESSOA

Single US$ 3.390
Duplo US$ 2.650

ACOMPANHANTE NÃO ATLETA
Single US$ 2.680
Duplo US$ 1.945

VALORES POR PESSOA

ROTEIRO 06 NOITES - CASA DU VELO
27/12/22 A 02/01/23
A viagem inclui:
• 06 noites de hospedagem na Casa du Velo + Festa Reveillon
• Café da manhã incluído
• Transfer chegada e saída à partir de Pereira
• Logística interna iniciando com o transporte de bikes e malas
• Assistência completa nos treinos durante a viagem,
carro de apoio com hidratação e alimentação, transporte
de acompanhantes para experiências pós treino
• Apoio mecânico durante a viagem
• Jersey + bolsa race day Scicon
• Seguro viagem com cobertura para ciclismo - 60 mil dólares

ATLETA

VALORES POR PESSOA

Single US$ 2.920
Duplo US$ 2.205

ACOMPANHANTE NÃO ATLETA
Single US$ 2.210
Duplo US$ 1.495

VALORES POR PESSOA

ESPERAMOS VOCÊ PARA ESSA EXPERIÊNCIA INTIMISTA
Roberta Falci
(31) 98886-8112
grupos@padraoasl.com.br

