
Detalhes do Pacote:

Hospedagem com café da manhã, sendo que no dia da prova o café da manhã é ante-
cipado. Lembramos que, o check in é a partir das 14:00 ou 15:00 (dependendo do hotel) 
e o check out até às 11:00 ou 12:00 (dependendo do hotel), independentemente da hora 
de chegada ou partida. Caso tenha interesse favor verificar a possibilidade de early 
check in ou late check out com nossa equipe de reservas.

Transfer aeroporto/hotel/aeroporto em horários pré determinados, devem ser nas 
mesmas datas de chegada e saída do pacote adquirido, sendo uma mala bike por 
atleta. Caso o acompanhante venha em datas diferentes da reserva, acarretará numa 
taxa extra.

MMecânicos profissionais de bicicleta para ajustes e regulagens. O serviço consiste nos 
ajustes e regulagens finas na bike, levando-se em consideração que a bike já tenha sido 
revisada para a participação na prova. Demais serviços  serão cobrados à parte, caso 
tenha interesse, poderá adicionar ao pacote, o opcional de Montagem e Desmonta-
gem.

Será oferecido para cada atleta 2 cartuchos de CO2. Importante informar que é proibido 
embarcar/despachar esse tipo de cilindro em transporte aéreo, podendo acarretar em 
atraso do voo e retenção do cilindro no aeroporto.

Área de Recovery exclusiva nos hotéis, com uso de botas de compressão Air Relax e dis-
positivo Hypervolt para liberação miofascial sob orientação de fisioterapeutas especia 
lizados, sendo a princípio limitada uma sessão por atleta, caso o fisioterapeuta esteja di-
sponível após o uso dessa primeira sessão poderá ser aceito mais de um atendimento. 

Bóia de segurança para natação. Disponibilizamos bóias de segurança para emprésti-
mo durante os dias de seu pacote, esse empréstimo deverá ser feito diretamente com a 
equipe Opalatur durante o evento.

Jantar Buffet pré prova no Hotel realizado no sábado anterior ao dia da prova. Esse 
jantar é servido para o grupo da Opalatur, em local exclusivo. O cardápio é avaliado por 
uma nutricionista, levando em consideração as necessidades nutricionais pré prova do 
atleta e também para agradar os acompanhantes. O jantar é em formato de buffet em 
horário pré estabelecido. 

Atendimento de suporte da equipe Opalatur, em escritórios montados em cada hotel e 
entrega de kit personalizado Opalatur para atletas e acompanhantes. 

PProgramação exclusiva, com mais detalhes e horários de funcionamento dos serviços 
não contemplados neste documento, serão divulgados ao grupo uma semana antes 
do evento.

Para saber detalhes sobre a Política cancelamento, clique aqui.

https://www.opalatur.com.br/politica-de-cancelamento

