Pedal 7 Lagos

– DATA: ……………………...

O Roteiro começa em Bariloche, Patagônia –Argentina e termina em Villa La Angostura. Iremos fazer um
circuito cruzando a famosa Rota dos 7 Lagos. Onde inclusive, poderão participar acompanhantes que não
pedalem.
O roteiro é indicado para ciclistas iniciantes, intermediários, e avançados, nosso apoio irá percorrer todo o
percurso podendo haver desistência a qualquer momento ou etapa da Ciclo Expedição.
Alguns trechos, iremos fazer deslocamentos nos veículos de apoio até a entrada das trilhas.
Iremos contar com uma super logística e estrutura, dando total conforto para o ciclo expedicionário, o
deixando muito à vontade para curtir o super pedal Patagônico!
POR FAVOR LEIA COM ATENÇÃO!
Termo de responsabilidade/ Contrato

Declaro que as informações que prestei são verdadeiras, que não omitir nenhuma informação importante
pertinente a minha saúde, assumo a responsabilidade por sua exatidão, e também concordo e aceito todos
os itens descritos nesse contrato. Eu, acima citado, declaro estar inscrito para participar por livre e
espontânea vontade da Pedal 7 Lagos – DATA: ……………...realizada pela empresa Adventure Logistics
Patagônia com sede em Av. San Martin 456 – Tel: 02972 – 420294 (8370) San Martin de los Andes,
Argentina.
Equipamentos obrigatórios: Capacete, luvas, óculos. Caso leve sua própria bike, 2 câmaras de ar
pastilhas de freio e gancheira reserva.
Responsabilidade do Atleta: Sem prejuízo ao disposto nestas condições gerais, são responsabilidades do
Cliente:
a) Pagar o preço previsto do evento; b) cumprir os horários e procedimentos estabelecidos; c) atender as
orientações recebidas pelo responsável pelo evento; e) obedecer aos procedimentos de segurança
indicados e recomendados para a participação nos eventos; f) zelar pelos objetos pessoais, como
dinheiro, jóias, equipamentos e outros materiais de valores sentimentais ou monetários; g) arcar com
as perdas e danos decorrentes de ações ou omissões originadas por sua culpa; h) preservar as áreas,
instalações e equipamentos que sejam postos a sua disposição durante o evento; i) adotar
procedimentos que contribuam para a integração e cordialidade entre os participantes e entre estes e
a população dos locais sedes dos eventos; j) preencher a ficha médica com as observações sobre tipo
sanguíneo, alergias e questões relevantes que a organizadora deve saber para qualquer eventualidade.
Ciência sobre a prática de esporte de aventura sem prejuízo ao disposto nestas Condições Gerais, o

cliente deve estar ciente que a prática de esporte de aventura possui riscos e isenta a Adventure
Logistics e suas contratadas da responsabilidade por eventuais acidentes que ocorram frutos do ato da
prática em si. Adventure Logistics reserva-se o direito de cancelar a execução do evento nos seguintes
casos: a) Não pagamento pelo Atleta do preço da inscrição; b) Não cumprimento, pelo usuário, de suas
obrigações; C)Por caso fortuito e força maior. Vamos passar por propriedades particulares, portanto o
cuidado com o lixo precisa ser redobrado, preservando assim o meio ambiente, todas as tronqueiras e
porteiras deverão permanecer fechadas.
Assistência Médica:
Cada participante terá que contrartar seu próprio seguro de viagem e contra acidentes que devem
ser das seguintes empresas conveniadas com Hospitais da região onde acontece o tour.

- April – Universal - Assist Card - Europ Assistance- Travel Ace- World nomads
Os serviços de assistência médica ou remédios de que o atleta venha eventualmente necessitar na
viagem, deverão ser por ele obtidos e custeados. Os titulares de seguros de saúde ou de convênios de
assistência médica deverão sempre portar consigo os dados necessários para o atendimento fora do
seu domicílio habitual. Tendo em vista que as condições climáticas e os alimentos típicos de cada
localidade poderão ocasionar algum mal-estar para a sua saúde; e que fora de seu domicílio poderá ter
dificuldades para adquirir quaisquer medicamentos dos quais faça uso regular, recomenda-se que
estes itens sejam levados em quantidade suficiente para toda a duração do evento, com alguma folga,
para eventuais atrasos, além de outros medicamentos de uso comum para pequenos problemas
respiratórios, intestinais e outros inconvenientes que provocam ligeiros distúrbios. Estou ciente que o
meu resgate, será feito de acordo com as condições oferecidas pela organização e pelas circunstâncias
de segurança do local a ser resgatado. Caso haja a necessidade de algum meio de transporte que não
seja os da organização (carros 4x4), o valor do resgate será pago pelo resgatado. Em caso de
acidentes, serão prestados os primeiros socorros, caso haja necessidade de transfer em veículos até
um posto médico ou Hospital será fornecido pela organização. As despesas de consultas, exames,
raios x, internações etc, será de cada participante uma vez que nosso roteiro não conta com seguro
contra acidentes.
A taxa de reserva, de 100 u$ do Total do valor do pacote não será devolvida em hipótese nenhuma uma
vez que será usada para contratar serviços relacionados à Expedição.
Mas caso seja comunicado com antecedência poderá ser remarcado para outra data das futuras
temporadas.
•A inscrição é intransferível, somente poderá participar do evento o mesmo que se inscreveu.

Considerações Finais:
A Adventure Logistics reconhece a complexidade que envolve o segmento dos Eventos de Aventura, seja
em razão da diversidade dos fatos, das pessoas, das empresas e de outros fatores que lhe fogem ao
controle. Dessa forma, a Adventure não possui a pretensão de esgotar totalmente os assuntos pertinentes
a normas e procedimentos. No entanto, a Adventure assegura aos seus atletas e parceiros que as
eventuais omissões, neste instrumento caso vierem a acontecer, serão tratadas com o indispensável bom
senso, com a mais atenta consideração e boa fé. Além disso, este contrato atenderá sua função social
desde que seja cumprido pelas partes tal como convencionado, pois, isto ocorrendo, possibilitará a efetiva
prestação dos serviços no interesse das partes contratantes.
Autorizo a exibição da minha imagem em fotos e vídeos para divulgação no site oficial da empresa e
demais mídias. Após ter lido e compreendido todos os itens acima citados, estou de pleno acordo com
este termo de risco e responsabilidade a mim apresentado. Comprometo-me a cumpri-lo e também
todasas regras a mim comunicadas verbalmente Pedal 7 Lagos – DATA…………….. comprometendo-me a
pagar todas os valores do pacote e aceitar todas as regras impostas neste contrato.
Valores: O valor do pacote do é de 999u$ e 899u$ (para inscritos Lote 1), sendo 100 U$ na reserva da
vaga, e o restante de 799 u$ no início do passeio em nosso congresso técnico em Bariloche.
O valor restante de 799 u$ só poderá ser pago em dólares americanos.
Ciclo expedição.
Pedal dos 7 LAGOS em Patagônia. Cicloturismo de Aventura!!
PROGRAMA DE 7 DÍAS e 6 NOITES

1º Dia: Chegada em aeroporto Bariloche. Translado ate Hosteria La Luna em praia bonita. Jantar e
Acomodação.

2º Dia: Cafe da amanha e Pedal por o famoso Circuito Chico, Llao Llao, Colonia Suiza e Cerro Catedral, 40km.
Almoço incluso. Visita Cervejaria Artesanal Patagônia. Acomodação.

3° Dia: cafe e saída de Bariloche em Carro Pick ups e 45 km até Confluencia: Começa o pedal até San Martin
de los Andes por passo Córdoba: Estradas de cascalho em caminho rural. Um caminho que atravessa estradas,
vales férteis e montanhas íngremes, com caprichosas formas esculpidas pelo vento, água e o gelo. No Km 20
teremos apoio com hidratação sandwiches e frutas. Visita povoado de Meliquina. Continuamos de carro por 40
minutos até San Martin de los Andeso. Jantar (não incluso) e Acomodação. Total 43 km.

4º Dia: Café da manhã e pedal laguna Rosales, Huella Andina, e single track La Tucumana (Trilhas do famoso
evento esportivo Patagônia Run) e praia lago Lacar. Almoço incluso em san Martin. Jantar não incluso. Tem
muitas opções de restaurantes fantásticos em San Martin de los Andes com refeições típicas da região
patagônica como cordeiro, truta, etc; Acomodação.

5º Dia: Café da manhã e Chapelco Mountain Bike Park (aberto em janeiro e fevereiro) que é uma pista de Ski
transformada em pistas para bike no verão. Longos e incriveis single-tracks, de nível mundial e paisagens de
tirar o folego, com 1 hora de descidas por florestas nativas, varias vezes ao dia. Almoço incluido. Visita na
comunidade indígena Mapauche. Acomodação em San Martin de los Andes.

6° Dia: Café da manhã em San Martin, e de carro seguiremos por 20 km. Depois um super pedal pelo asfalto
em LA RUTA DE LOS 7 LAGOS até Villa La Angostura. Muita Adrenalina e diversão garantida, em uma das
paisagens mais lindas da Patagônia Argentina. Hidratação no espelho do lago. Acomodação e jantar em Villa
Angostura. Total 53 km de ASFALTO. Consultar por outras opções com trilhas.

7° Dia: Café da manhã e seguido 1 transferimento grupal ate AEROPORTO Bariloche. Fim dos serviços.

Como dependemos de condições determinadas pela natureza, pode haver pequenas variações na
programação.

SERVICIOS INCLUSOS:
- Translado grupal ao aeroporto Bariloche ou rodoviária.
- Acomodação em Pousadas com quartos duplos para casais ou triplos.
- Café da manhã, almoço ou jantar mais áreas de hidratação descrito no programa.
- Guias de MTB bilíngües.
- Veículos de apoio pick ups 4x4 ou Van.
- Suporte técnico e mecânico para as bikes, trailers bagagens e carretas de bikes.
- Assistência, logística e atendimento ilimitado durante toda a estadia.

SERVICIOS OPCIONALES:
- Quarto Single: Adicionar US$40 por noite.

- Massajem esportivo: Consultar.

NÃO INCLUSO NO PROGRAMA:
- Passagens aéreas Latam ou Aerolineas ou outros meios de chegada.
- Entradas na Bike Park ou Parque Nacional.
- Almoços, jantares o alimentação não descritas no programa

- Seguro médico (cada participante deverá contratar seu próprio seguro de viagem e contra acidentes).
OBS: Não há limite de peso para bagagens, as que não iremos utilizar durante o roteiro, irão ficar
devidamente guardadas em nossa sede em San Martin de Los Andes. Ex: mala bike, etc.
Massoterapeuta disponível para contratação.
BikeStore – Temos bikes disponíveis para alugar de nossa loja Adventure Store.
RENTAL BIKE:
- Trek X Caliber 8:
Bike aro 29. Sram 2x10.
Cuadro Aluminio Alpha Gold. Hard Trail. Full Day U$S 25.
- Santa Cruz Tallboy: Aluminio. Bike aro 29 com shimano xt 20 marchas. Full suspensão. Freio a disco
hidráulico. Peso 12 Kg.
U$30 por dia.
- Santa Cruz Tallboy: Carbono. Bike aro 29 com 11 Marchas. Sram 1x11. Freio a disco hidráulico. Suspensão
Fox.
U$35 por dia.

Para suas compras, recomendamos trazer dólares em espécie para trocá-los o uso de cartões de crédito ou
de bancos em Argentina.

Como dependemos de condições determinadas pela natureza, podem haver pequenas variações na
programação.

Vamos passar por propriedades particulares, portanto o cuidado com o lixo precisa ser redobrado,
preservando assim o meio ambiente. Todas as tronqueiras e porteiras deverão permanecer fechadas.
Nestas propriedades teremos indígenas locais chamados de Mapuches que precisamos respeitá-los.
Recomendações:
Documentação necessária para entrada na Argentina (identidade brasileira ou passaporte).
Importante: CNH não é aceita;
Para Bike alugada, gentileza trazer sapatilha com o pedal;
Outros acessórios pessoais podem ser acoplados á bike;
Para os que desejam trazer a própria bike, recomenda-se trazer peças de reposição e utilizar um malabike
(case) rígido. É possível alugá-lo em lojas de bicicletas especializadas no Brasil.
Se o rider utiliza Carboidratos, BCAA ou outro suplemento, deve trazer para seu uso pessoal, não se
encontra com facilidade na Patagônia. (Devido às restrições do ministério da agricultura no é permitida a
entrada de produtos naturais como frutas secas, castanhas e mel).
Para sua própria segurança, recomendamos a contratação de seguro ainda no aeroporto ou mesmo no
Brasil. Na chegada, favor informar necessidade de alimentação especial, ou necessidade médica (diabetes,
problema cardiovascular).
Nome:
CPF:
RG:

Assinatura do contratante
Favor assinar, escanear, enviar por e-mail ou entregar pessoalmente.
Abraços aventureiros
Equipe Adventure Logistics Patagonia.

Av. San Martin 456 – Tel: 02972 – 420294 (8370) San Martin de los Andes
WhatsApp +5492972495970
Javier@adventurestore.com.ar

www.adventurelogistics.com.ar

