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Criamos um grupo informativo de Whats App onde as mensagens
enviadas são permitidas apenas pelos administradores. Solicitamos
que não saia do grupo, pois durante o evento atualizaremos
diariamente as informações somente através dessa ferramenta.

Link para entrar no grupo para quem está hospedado Atlântico Sul:
clique aqui

Link para entrar no grupo para quem está hospedado no CDesign:
clique aqui

Telefone exclusivo para atendimento durante o evento
 (48) 98842-9496 

A cidade do Rio de Janeiro em julho tem temperaturas bastante
amenas: mínimas de 18ºC, máximas de 25ºC e pouca probabilidade de
chuva. 

Voltar ao menu

ESTÁ CHEGANDO O IRONMAN 70.3 RIO DE JANEIRO
 Estamos sempre pensando em proporcionar experiências únicas nas viagens e
esperamos que aproveite ao máximo esse momento.
Antes de sua viagem 

Se você for viajar de avião: Verifique com sua companhia aérea as
regras de despacho de bicicletas e mala bikes. Chegue com
antecedência no aeroporto para evitar transtornos. Lembrando que
atualmente o check in e despacho da bagagem deve ser no mínimo 1
hora antes do voo.
Caso você tenha CONTRATADO o transfer in/out, haverá o
recepcionista com a placa OPALATUR no portão de desembarque. 
Tempo de duração do aeroporto Santos Dumont até o bairro do Recreio
45min a 2h00 dependendo do horário
Tempo de duração do aeroporto Galeão até o bairro do Recreio 45min a
2h00 dependendo do horário
Horário do transfer out será informado durante o evento. 
Não esquecer de levar o documento de identificação de todos os
hóspedes. Documentação obrigatória para realizar o check in nos
hotéis. É recomendado o uso de máscaras dentro das dependências
dos hotéis. 

https://chat.whatsapp.com/EWTpMr9ILSSIpv7fGN5njn
https://chat.whatsapp.com/E11VrG8Suy57kYcQmQQFNq


Atlântico Sul
Av. Lúcio Costa, 18000 - Recreio dos
Bandeirantes

 tel (21) 3418-9100

Check in: 14:00 | Check out:12:00

CDesign
Av. Lúcio Costa, 17360 -  Recreio dos
Bandeirantes 

tel (21) 3613-9700

Check in: 14:00 | Check out: 12:00

IMPORTANTE: Favor não utilizar as toalhas dos hotéis para limpar a bicicleta, caso isso ocorra será cobrada uma taxa no
check out.

Todos os clientes deverão passar no
escritório da Opalatur nos hotéis para
colocar a pulseira de identificação,
somente com a pulseira poderá ter
acesso aos serviços como: mecânica,
transporte entre e hotel e o Shopping
Recreio, área de recovery e acesso à
área vip da torcida. 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


HORÁRIOS
CAFÉ DA MANHÃ E

JANTAR PRÉ PROVA

C
A

FÉ
 D

A
 M

A
N

H
Ã

 E
 JA

N
TA

R 
PR

E 
PR

O
V

A
 N

O
 S

Á
B

A
D

O

Café da manhã
Atlântico Sul Hotel e Hotel C Design

Todos os dias 06h00 - 10h00
Domingo 04h30 - 10h00

 
Jantar pré prova

Jantar buffet sábado (02/07) 18h30 às 21h00.
Atlântico Sul Hotel: Restaurante Monções (andar

térreo)
Hotel C Design: Salão Recreio (andar sub solo)

 
 

OBS. O jantar será servido nos hóteis e serão exclusivos para a Opalatur. Entrada de todos clientes
mediante apresentação da pulseira que deverá ser retirada no escritório da Opalatur. O cardápio foi

cuidadosamente analisado pela nutricionista Janaina Porto Alegre IG: @janainaportoalegre
 

Durante os dias do evento, os hotéis servirão almoço e jantar estilo buffet a preços convidativos.
 

Voltar ao menu



HORÁRIOS
Escritório Opalatur e Mecânica

Localizado na sala Cápsio (Atlântico Sul Hotel) e sala
Grumari (Hotel C Design)

 
Quinta-feira (30/6) 13h00 às 19h00  

Sexta-feira (01/07) 08h30 às 12h00 | 13h00 às 18h00 

Sábado (02/07) 08h30 às 12h00 | 13h00 às 16h00 

Domingo (03/07) 13h00 às 17h00 

Segunda (04/07) 08h00 às 11h00
 

As bicicletas deverão estar em perfeitas condições, ou seja, revisadas para a prova. Está incluso no pacote
pequenos ajustes e apertos. Qualquer outro tipo de serviço será mediante disponibilidade e passível de
cobrança, clique aqui
Atenção: O atleta tem direito a dois cartuchos de CO2 de 16g que serão entregues junto com o kit Opalatur.
Após a prova, por favor, retorne os cartuchos usados ou não, deixaremos uma caixa na recepção. 

Voltar ao menu



Área de Recovery exclusiva para clientes Opalatur com
uso de botas de compressão da Air Relax e Hypervolt
dispositivo de liberação miofascial sob orientação de
profissionais especializados nos escritórios da Opalatur. 

Quinta-feira (30/6) 13h00 às 19h00  

Sexta-feira (01/07) 08h30 às 12h00 | 13h00 às
18h00 

Sábado (02/07) 08h30 às 12h00 | 13h00 às 16h00
 
Domingo (03/07) 13h00 às 17h00 

Segunda (04/07) 08h00 às 11h00

ÁREA DE RECOVERY
BY AIRRELAX

Voltar ao menu



CIRCULAÇÃO DE
VANS

Os atletas e acompanhantes da Opalatur terão a
comodidade de um transporte local de vans rota:Rota: Hotel
C Design - Atlântico Sul Hotel - Shopping Recreio e retorno

Quinta-feira 30/6
Saídas: 14h00 - 15h00 - 16h00 - 17h00 - 18h00 - 19h00 - 20h00*
Retornos: 14h20 - 15h20 - 16h20 - 17h20 - 18h20 - 19h20 - 20h20 -
último retorno: 21:00

Sexta-feira 01/07  
Saídas: 10h00 - 11h00 - 12h00 - 13h00 - 15h00 - 16h00 - 17h00 -
18h00 - 19h00 - 20h00*
Retornos: 10h20 - 11h20 - 12h20 - 13h20 - 15h20 - 16h20 - 17h20 -
18h20 - 19h20 - 20h20 - último retorno: 21:00

Sábado 02/07 
Saídas: 10h00 - 11h00 - 12h00 - 13h00 - 15h00 - 16h00*
Retornos: 10h20 - 11h20 - 12h20 - 13h20 - 15h20 - 16h20 - último
retorno: 17h00
*os horários poderão sofrer  atrasos dependendo do trânsito local

Utilização mediante apresentação da pulseira que deverá ser retirada no escritório da Opalatur.
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BOIAS PARA NATAÇÃO
Empréstimo Temos boias de sinalização de natação para

empréstimo, sem custo, nos escritórios da Opalatur.
Por favor falar com um de nossos staffs. 

Pedimos que após o uso, limpe com água doce e deixe
secar antes de devolver.

A boia é utilizada para segurança em águas abertas e
não interfere no nado, pois é presa a cintura e o arrasto
praticamente não é percebido.

Voltar ao menu



Domingo 03/07 

Tenda exclusiva no percurso da
corrida para os acompanhantes com
água, frutas e snacks típicos carioca,
shiatsu e massagem relaxante além
da torcida animada :)

Local: em frente ao Hotel C Design,
09h00 às 13h00

ÁREA VIP DA TORCIDA

Voltar ao menu



FISIOTERAPIA E
MASSAGEM

DESPORTIVA

A Trato Ubuntu trabalha há mais de 20 anos no mercado
focado na prevenção, recuperação e reabilitação de atletas
amadores e de alta performance. Serviços de fisioterapia
personalizado e individualizado com profissionais
especialistas em fisioterapia esportiva. 
Seu diretor, Dr. Renato de Paula, é triatleta amador e
especialista em neurociência para atletas de alto rendimento.
São aplicadas diversas técnicas e tecnologias que aceleram a
recuperação funcional e previnem lesões. 

Não deixem de marcar o horário com a equipe de fisioterapia,
visando trabalho de recuperação tecidual e articular. 
Valores para atletas Opalatur - 1 sessão R$150,00 de 50
minutos - atendimento nas salas designadas nos hoteis .

Atenção: 
agendar com antecedência via whats 21 96434-3097
Pagamento antecipado via pix 21 998569357 - Renato
Fernandes de Paulo

Voltar ao menu

https://api.whatsapp.com/send?phone=5521964343097
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SAIBA MAIS
Sobre a prova:

Manual do atleta clique aqui

Termo Médico e entrega de kit
clique aqui

Congresso Técnico online clique
aqui

Plantão de dúvidas com os Diretores
Técnicos - SAC – EXPO
dia 01 - 16h00 às 17h00
dia 02 - 10h00 às 11h00

I

II

III

IV

https://ironmanbrasil.com.br/novo/assets/guia/rio/Guia_Rio_PT.pdf
https://ironmanbrasil.com.br/novo/rio/info/
https://www.youtube.com/watch?v=2emIW_Y-Z2g


ONDE COMER
dicas de locais na região

Kaçuá Recreio - R. Sen. Rui Carneiro, 220 - o nordeste no Recreio ,
Pratos tradicionais de regiões da Bahia e de Sergipe em um cenário
rústico com música e caipirinha. IG: @kacuarecreio 

Bar 399 - R. Fernando Bujones, 66 - misto de arte, cultura e boa
comida. Um restaurante, um café, uma pista de skate, tudo num só
lugar.As inúmeras TVs espalhadas pelo recinto exibem competições
de esportes radicais, além de uma projeção que é feita na parte
externa. Os painéis de grafitti dão o tom da arte urbana cheio de cores
e estilos. O cardápio tem comida contemporânea. IG: @bar399 

Bahamas Steakhouse Av. Benvindo de Novaes- 1820 Um restaurante
temático com estilo descolado e animado, como o carioca gosta. No
cardápio, excelentes ribs, batatas feitas de diversas formas, camarão
no abacaxi, drinks delicioso e muito mais! Ótima opção para almoço e
jantar. IG @bahamasrecreio

Filhos da Mãe Beer & Burger - Av. Genaro de Carvalho,
1493 Hambúrguer gourmet, com molhos generosos,
milkshakes e outros lanches em ambiente descolado 

Brooks Pub - Rua Carlos Galhardo, 55. Casa de dois
andares, decoração no estilo pub inglês tem temas
cervejeiros, luz baixa e televisores sintonizados em canais
esportivos, além de mesa de sinuca e música ao vivo. IG:
@brookspubrj

Shaka Poke - R. Lúcia de Castro Silva, 160 Lugar
descontraido com mesa ao ar livre para quem prefere
cozinha havaiana. 

Empório Santa Therezinha Av.das Américas 13.280 - bar,
restaurante e empório, tem um cardápio muito sofisticado.

        IG: @osfilhosdamaeburgers

        IG: @shakapoke 

        IG: @emporiosantatherezinharj
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PASSEIOS
dicas de locais para conhecer

O Recreio dos Bandeirantes tem as praias mais belas e preservadas da cidade.
São tantas opções: Praia da Reserva, Prainha, Macumba, Grumari e mais
inúmeros pequenos oásis entre elas. 

Parques Naturais Municipais na região: Marapendi tem uma estrutura de
playground infantil sobre areia e brinquedos  e Chico Mendes tem uma área
verde de 44 mil m², o parque conta opções de trilhas, sinalizadas e fáceis de
serem percorridas pelos visitantes, que se estendem por cerca de cinco
quilômetros.

Museu do Pontal - Av. Célia Ribeiro da Silva Mendes, S/N – Barra da Tijuca, Ao
lado do condomínio Alphaville. Aberto de quinta a domingo, de 10h às 18h. 

AquaRio - Com 28 tanques – incluindo um tanque gigante, que você atravessa
por um túnel de acrílico por baixo de tubarões e arraias -, o AquaRio é o maior
aquário marinho da América Latina, muito bom passeio para as crianças. Praça
Muhammad Ali, s/n IG: @aquariomarinhodorio

        IG: @museudopontal

Real Gabinete Português de Leitura - R. Luís de Camões, 30. Possui a
maior e mais valiosa biblioteca de obras de autores portugueses fora
de Portugal. O palacete, erguido em 1837, segue o estilo neomanuelino
e evoca o Mosteiro dos Jerónimos.Sua fachada pode até passar
despercebida, confundida, sei lá, com uma igreja. As estantes de
madeira entalhada guardam 350.000 livros disponíveis para consulta.
Os exemplares mais raros estão expostos em vitrines.Visitantes só
podem circular pelo térreo.(acesse www.real gabinete.com.br)
Funcionamento: Segunda a Sexta-feira, das 10 às 17 horas

Museu de Arte do Rio (Mar) - Praça Mauá, Centro. O local tem uma
cobertura ondulada que une os dois prédios do museu – um palacete
de 1919 e um terminal rodoviário de 1950 – e que rendeu ao M.A.R.
prêmios de arquitetura mundo afora.Os dois prédios têm usos
distintos: o palacete recebe as exposições, enquanto o prédio
modernista abriga a Escola do Olhar e o terraço.As exposições sempre
têm um sabor carioca, explorando a história, a cultura, os costumes e o
folclore da cidade do Rio de Janeiro. IG: @museudeartedorio

Confeitaria Colombo - R. Gonçalves Dias, 32 Fundada em 1894 a
Confeitaria Colombo é parte da história do Rio de Janeiro, Apesar de
francesa na aparência, o forte da Colombo é a doçaria portuguesa. IG
@confeitariacolombo
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http://www.realgabinete.com.br/
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AGRADECEMOS A CONFIANÇA EM NÓS.
NOS VEREMOS EM BREVE. 

ESTAMOS ANSIOSOS PARA ENCONTRÁ-LOS EM MAIS UM EVENTO.
 

HÁ MAIS DE 20 ANOS TRAZENDO EXPERIÊNCIAS ÚNICAS EM VIAGENS
ESPORTIVAS


