
TRAINING CAMP - SERRA DO RIO DO RASTRO
12 a 15/03/2020

Venha treinar conosco na mais mítica serra brasileira, 
considerada por muitos como o mais alto grau de dificuldade 
entre todos os desafios de nossas estradas. O local foi eleito 
pela revista espanhola 20 minutos como a “Estrada mais 
Espetacular do Mundo” e também recebeu destaque do jornal 
britânico The Guardian como uma das estradas mais bonitas 
de todo planeta.

Viva uma experiência única em cada detalhe.



VALOR TERRESTRE

R$ 2.570,00 - Por pessoa em apto duplo com café da manhã
R$    920,00 - Acompanhante sem bike
R$    700,00 - Adicional single (ficar sozinho no apto)

Itens inclusos: 
- 3 diárias com café da manha no Hotel Fazenda Rota dos Canions
- Traslados in/out (Aeroporto de Jaguaruna) 
- Transporte da bike - ida e volta - a partir de São Paulo **
- Van de apoio e guia bike
- Traslado de volta do de Urubici até o hotel 
- Mecânico para montagem, desmontagem e regulagem das bikes

 (**) Local de coleta VÉLO48 (transporte da bicicleta não segurado)
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PROGRAMAÇÃO DIÁRIA

1º Dia - 12/MAR Quinta-Feira
Chegada em Jaguaruna. Voo direto da TAM saindo de Congonhas
(previsão de partida 09:30 *).
No final da tarde briefing da programação e treino na serra.

2º Dia - 13/MAR Sexta-Feira
Pedal no sentido do Morro da Igreja, uma das regiões mais belas de
Santa Catarina, com um sobe e desce constante. Retorno de van.
Distância de pedal de aproximadamente 100 km.

3º Dia - 14/MAR Sábado
Treino na serra (1 ou 2 vezes). Tarde livre.

4º Dia - 15/MAR Domingo
Café da manha e traslado para o aeroporto de Jaguaruna.



HOTEL

Hotel Fazenda Rota dos Cânios - 3 noites
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