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BARILOCHE
Uma experiência única no coração da Patagônia. 
Treinos em lugares paradisíacos, gastronomia 
diferenciada, paisagens exuberantes e uma prova 
para testar os seus limites logo no início da 
temporada. 

Esta é a proposta do TRILO EXPERIENCE, mesclar 
o melhor do esporte com a enogastronomia em uma 
semana especial na companhia de amigos, junto 
aos embaixadores do Trilo e com toda a estrutura 
da ASL (Athlete Superior Logistics). 



ENVOLVIDOS



Primeira plataforma colaborativa e online de 
esportes de endurance. Seus embaixadores, 
triatletas experientes, são referências no 
esporte e influenciam e motivam milhares de 
pessoas diariamente

TRILO

ASL é uma operadora de viagens com o esporte 
em seu DNA, uma experiência esportiva 
completa, competitiva ou não

ASL (ATHLETE SUPERIOR LOGISTICS)

Principal cidade da Patagônia Argentina 
localizada entre florestas milenares, 
montanhas cobertas de neve e lagos 
cristalinos. Local ideal para treinos, provas, 
passeios e gastronomia

BARILOCHE



EXPERIÊNCIA 
EXCLUSIVA 

TRILO & ASL
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EXPERIÊNCIAS 
REAIS

ACOMODAÇÃO
Hotel categoria 4 estrelas no centro 
da cidade localizado a 200 mts da 
chegada

SUPORTE PARA TREINOS
Apoio dos embaixadores do Trilo 
durante os treinos e programação 
diária

GASTRONOMIA
Jantares e cafés especiais 
cuidadosamente planejados para 
que sua semana seja ainda mais 
especial

TRANSFERS
Toda a comodidade para sua 
chegada, deslocamentos e saída 
durante toda a semana



PROGRAMAÇÃO
DIÁRIA

24/02 PEDAL E CORRIDA

Pedal - subida para o Cerro Catedral, retorno para o hotel. 
Parada no café Rapa Nui (não deixe de provar as 
deliciosas framboesas cobertas de chocolate) na Villa 
Catedral Alta Patagônia. Distância total de 45k com 520 
mts de altimetria acompanhada por carro de apoio*. Na 
sequência transição (corrida em frente ao lago Neuquén)

25/02 PEDAL CIRCUITO CHICO + NATAÇÃO

Pedal de reconhecimento do percurso da prova. Faremos 
um passeio pela Av Exequiel Bustillo, hotel Llao Llao, 
circuito Chico (as mais lindas paisagens da região) e 
retorno ao hotel. Parada para conhecermos o local da 
largada (lago Moreno) e na cervejaria Patagonia para um 
café. Distância total de aproximadamente 70k com 980 mts 
de altimetria acompanhada por carro de apoio* 

Natação no lago Neuquén acompanhada por caiaques*. 
Cada atleta ganhará uma boia de sinalização para maior 
segurança.

Semana do Carnaval é a oportunidade ideal 
para mesclar, treinos, viagem, amigos, 
gastronomia diferenciada e prova. 

Confira nossa programação e venha se divertir 
com conosco

VAMOS JUNTOS!



PROGRAMAÇÃO
DIÁRIA

26/02 CORRIDA

Corrida no percurso oficial da Prova Rua. Juan Manoel de 
Rosas e Av Ezequiel Bustillo 

Natação opcional no lago Neuquén acompanhada por 
caiaques*. Cada atleta ganhará uma boia de sinalização 
para maior segurança.

27/02 PEDAL CIRCUITO CHICO + NATAÇÃO

Pedal de reconhecimento do percurso da prova. Faremos 
um passeio pela Av Exequiel Bustillo, hotel Llao Llao, 
circuito Chico (as mais lindas paisagens da região) e 
retorno ao hotel. Parada para conhecermos o local da 
largada (lago Moreno) e na cervejaria Patagonia para um 
café. Distância total de aproximadamente 70k com 980 mts 
de altimetria acompanhada por carro de apoio* 

Natação no lago Neuquén acompanhada por caiaques*. 
Cada atleta ganhará uma boia de sinalização para maior 
segurança. 

JANTAR Argentino com degustação de vinhos (extra)



PROGRAMAÇÃO
DIÁRIA

28/02 CORRIDA

Corrida no percurso oficial da Prova Rua. Juan Manoel de 
Rosas e Av Ezequiel Bustillo 

Natação opcional lago Neuquén acompanhada por 
caiaques*. Cada atleta ganhará uma boia de sinalização 
para maior segurança. 

Palestra a Sina do Vice Campeonato com Lu Haddad (5x 
Vice Campeã Sul-americana | 1x Vice Campeã Sul-africana 
|  6x Kona) 

Traslado para T2 centro cívico e Bike Check in (T1) no hotel 
Llao Llao 

Bate Papo sobre a prova com os embaixadores do Trilo 
Luciana Haddad e Marcelo Abdo que largaram nas duas 
edições do 70.3 Bariloche (2018 e 2019) 

Jantar de massas no hotel

29/02 BIKE CHECK IN, CONGRESSO TÉCNICO E JANTAR



PROGRAMAÇÃO
DIÁRIA

01/03 RACE DAY

Race Day - 70.3 Bariloche 

Traslado dos atletas e familiares para a largada 

JANTAR de confraternização (extra)

02/03 CHECK OUT E RETORNO
Traslado para o aeroporto

Semana do Carnaval é a oportunidade ideal 
para mesclar, treinos, viagem, amigos, 
gastronomia diferenciada e prova. 

Confira nossa programação e venha se divertir 
com conosco

VAMOS JUNTOS!

* confirmação minima de 20 pessoas



O EVENTO ENOGASTRONÔMICO
Oportunidade única de dividir momentos especiais com 
amigos em torno da boa mesa. Um jantar típico argentino 
com cortes tradicionais de carne acompanhando de um 
bom vinho.

OPORTUNIDADE
Mesclar simplicidade com ousadia e estimular os amantes 
do esporte e apreciadores da boa mesa a dividirem os 
encantos de Bariloche curtindo a natureza exuberante, a 
alta gastronomia e os desafios da região

VAMOS JUNTOS!



VALORES*
5 DIÁRIAS (26/02 a 02/03)
Hotel categoria 4 estrela no centro da 
cidade ao lado da chegada

US$ 1.167
apartamento single

US$ 1.524
apartamento duplo

* Para outras datas, up grade de quartos 
ou quarto família, consulte-nos!



VALORES*
8 DIÁRIAS (23/02 a 02/03)
Hotel categoria 4 estrela no centro da 
cidade ao lado da chegada

US$ 1.623
apartamento single

US$ 1.990
apartamento duplo

* Para outras datas, up grade de quartos 
ou quarto família, consulte-nos!



14

VAMOS JUNTOS!
trilo.com.br | athletelogistics.com.br 
@trilo.br | @aslturismoesportivo


