01 A 07 DE SETEMBRO
CICLISTAS AVANÇADOS, GRUPO PERFORMANCE

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.
Excelência, conexão, pertencimento,
inspiração, motivação, evolução e
realização. Se você se identifica com
essa palavras, a ASL é para você!

SOBRE O TIME ASL DE
STAFFS NA COLÔMBIA
Nossos staffs Colombianos Mauricio
Ardila e Karolo serão os anfitriões
dessa super experiência. Dois ex
ciclistas profissionais que se dedicam
a oferecer experiencias de vida para
visitantes.

MAURICIO ARDILLA
Ex ciclista pro-tour. Parceiro ASL nos camps
da Colômbia e Mallorca, acostumado
a andar nas grandes voltas organizará
o melhor pelotão de suas vidas.
@ardila70

KAROLO ARUEDA
Nosso responsável pelo apoio e logística
durante os treinos. Staff internacional da
ASL já estave conosco nas operações da
Colômbia, Cozumel, Girona e Mallorca. Karolo
coordenará todo o time extra de apoio.
*staff do time Ineos nos camps da Colômbia,
foi ex ciclista profissional com passagem pela Europa.
@karoloarueda

Será uma semana intensa de treinos,
fechando com a maior montanha do
mundo. Estejam preparados para
viver uma super experiência.
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.

SOBRE A MAIOR SUBIDA
ASFALTADA DO MUNDO!
A escalada ao Alto de Letras faz parte
da “lista de desejos” de qualquer
ciclista. Considerada a escalada mais
desafiadora da Colômbia e uma das
mais importantes do mundo, com
uma média de 4% de inclinação,
chegando até 11% em alguns trechos.
Iniciaremos a escalada saindo da
cidade de Honda (460 mts sob o
nível do mar) e chegaremos no topo
do Alto de Letras (3.680 mts sob
o nível do mar) com um desnível
acumulado de 3.180 mts.
81 kms distância total com 3.680
mts de elevação

PROGRAMAÇÃO 		
DAY BY DAY:

DIA 1 (01/09)

Chegada em Medellin (MDE) e treino a tarde (70km com 1.000m)

DIA 2 (02/09)

Treino 2 Oriente (110km com 1.700m)

DIA 3 (03/09)

Medellin/Doradal (133km com 1770m)

DIA 4 (04/09)

Doradal/Honda (120km com 600m)

DIA 5 (05/09)

Honda/Alto de Letras (100km com 4000m)

DIA 6 (06/09)

Termales Del Ruiz/Medellin (viagem em Van)

DIA 7 (07/09)

Treino pela manhã e retorno ao Brasil
*Consulte opções de noites e treinos extras.
Estimativa da semana: 600km com 10.000m de altimetria acumulada.

O QUE ESTÁ INCLUÍDO EM NOSSA EXPERIÊNCIA:
06 noites de hospedagem em hotéis selecionados com café da manhã:
*Lagoon Rio Negro (01 a 03/09)

*Termalez del Ruiz (05 a 06/09)

*Finca Doradal (03 a 04/09)

*Lagoon Rio Negro (06 a 07/09)

*Posada Las Trampas (04 a 05/09)

***hotéis previstos, sujeito a disponibilidade.

• Van e moto de apoio com hidratação e nutrição
• Logística interna iniciando e terminando em Medellín (MDE)
• Acompanhamento durante toda a viagem Mauricio Ardila e Karolo.
• Seguro Internacional para emergência médico hospitalares, com cobertura de até US$60mil. (consulte opções de upgrade)
• Tour de compras pelos melhores bike shops da região
• Apoio mecânico durante a viagem

INVESTIMENTO POR PESSOA:

• Cobertura Fotográfica na subida de Letras

Em apartamento duplo: US$

• Jersey ASL Colômbia
ITENS NÃO INCLUÍDOS:
• Passagens aéreas
• Alimentações não mencionadas

1.798
Em apartamento single: US$ 2.298
FORMA DE PAGAMENTO:
Pagamento em até 5x sem juros no cartão de crédito
ou com 6% de desconto para pagamento via PIX.

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

