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AGENDA
Quarta-feira 7
Quarta-feira 14

Quinta-feira 15

Sexta-feira 16
Sábado 17
Domingo 18
Segunda-feira 19
Terça-feira 20
Quarta-feira 21
Quinta-feira 22
Sexta-feira 23
Sábado 24
Domingo 25
Segunda-feira 26

Publicação do Resumo do percurso e plano logístico da prova será enviado por email
Chegada das equipas à ASU / Transfers da organização para o Hotel
Chegada das equipas à ASU / Transfer da organização para o Hotel
Manhã
Credenciamento das equipes, de acordo com o tempo atribuído
Preparação de material e caixas de corrida
Credenciamento das equipes, de acordo com o tempo atribuído
Tarde
Preparação de material e caixas de corrida
Tarde / Noite
Desfile, Cerimônia de Abertura e Jantar de Boas-Vindas
Manhã
Preparação de material e caixas de corrida
Tarde
Pesagem e entrega de caixas à organização
Transfer para o início da Prova| Quarentena e Entrega de Mapas | Início da corrida 12:00
Corrida em andamento
Corrida em andamento
Corrida em andamento
Corrida em andamento
Corrida em andamento | Primeiro ônibus de volta a Assunção
Corrida em andamento | Segundo ônibus de volta a Assunção
Manhã
Fim da corrida 12:00
Tarde
Terceiro ônibus de volta a Assunção
Manhã
Limpeza do material de corrida e preparação para viajar
Tarde

Cerimônia de Encerramento, Jantar e Cerimônia de Premiação I Festa

Transfers da organização para ASU

INSCRIÇOES / PAGAMENTOS
Ainda restam algumas vagas para participar do ARWC 2022. Para isso, as equipes devem preencher a Ficha de
Inscrição com os dados da equipe e seus integrantes e efetuar o pagamento até 31 de julho. As equipas
aparecerão na lista de equipes inscritas assim que concluírem o pagamento.
As inscrições serão encerradas no dia 31 de julho. Todos os pagamentos devem ser formalizados até essa
data para inscrição oficial da equipe. As equipes que não tiverem suas inscrições regularizadas até essa data
perderão a vaga, sem opção de reembolso.
https://www.expedicionguarani.com/inscripcioneseg

PROCURANDO EQUIPE
Se você quer participar do ARWC 2022 Paraguai e não tem uma equipe ou está faltando um corredor para
completar sua equipe, ainda dá tempo.
Preencha um dos dois formulários, dependendo da sua situação, e nós o ajudaremos na busca.

PROCURO EQUIPE

PROCURO ATLETA

Quanto mais cedo você fizer isso, mais chances você tem de estar na linha de partida!

TRANSFERS
A organização oferecerá transporte gratuíto do aeroporto ao hotel do evento para as equipes internacionais
que chegarem a Assunção (ASU) nos dias 14 e 15 de setembro e do hotel ao aeroporto de Assunção (ASU) no
dia 26.
Para utilizar o serviço de transfer, por favor preencha (por pessoa) o seguinte formulário até 15 de agosto. Se
nenhuma informação for recebida até essa data, será entendido que a equipe não usará os serviços oferecidos
pela organização.

FORMULÁRIO TRANSFER
*O formulário deve ser preenchido individualmente, por atleta, não por equipe.

FOTO DA EQUIPE
Pedimos, por favor, que nos enviem uma foto da equipe para que possamos apresentá-los oficialmente como
participantes do ARWC 2022 Paraguai em nossas redes sociais.
Agradeceríamos também se nos fornecessem informações sobre sua equipe e redes sociais pessoais (Facebook,
Instagram…), para marcá-los nestas publicações.
Todas essas informações, como
expedicionguarani@gmail.com

redes

sociais

e

fotos

devem

ser

enviadas

pelo

e-mail

MATERIAL OBRIGATÓRIO
Corrigindo o Manual de prova, foi solicitado 1 bivy por equipe. Agora será obrigatório 1 bivy por atleta,
durante toda a prova.

EN TODO MOMENTO – TODAS LAS DISCIPLINAS –
ARWC 2022
Sí/No

Nombre

Imagen

Bolsa de dormir /
Bivy

Cantidad

Descripción

Bolsa de dormir completa o saco bivy reflectivo y
1 x por
transpirable (no manta de supervivencia). Peso
competidor
total, mayor a 150 gramos.

OTROS ELEMENTOS ESPECÍFICOS PARA ARWC 2022
Cuándo/Dónde
Áreas de Transición
y MTB

Nombre
Candado

Imagen

Cantidad

Descripción

1 x equipo

Candado para asegurar las bicicletas en las
transiciones en las que no haya cajas de
bicicleta y en algunas etapas de MTB.

MAPAS
Mapas de edições anteriores
Neste link vocês podem ver alguns dos mapas e Racebooks que foram utilizados nas edições anteriores da
Expedición Guaraní.

Mapas extras
Todas as equipes receberão um conjunto de mapas, um Racebook e um livro de fotos.
As equipas podem solicitar até no máximo de 3 conjuntos de mapas extras (incluindo o Racebook e o livro de
fotos). Cada conjunto de mapas extras terá o valor de USD40 e o pagamento deverá ser feito no ato do registro
(em dinheiro).
A solicitação e reserva dos mapas extras deve ser feita através do preenchimento deste formulário até 31 de
agosto.

FORMULARIO RESERVA MAPAS EXTRAS
*As equipes que não desejam mapas extras não precisam preencher o formulário.
**Só serão consideradas as reservas efetuadas através do formulário e dentro da data estabelecida.
Todos os mapas de corrida serão entregues dentro da zona em quarentena. A organização não fornecerá cópias
de mapas e livros após o início da prova. Tenha em mente que os mapas e o racebook fazem parte do material
obrigatório e a perda pode ser motivo de desclasificação.

FIM DE PROVA
Hospedagem na área de chegada
A corrida terminará em um local onde todos os corredores poderão permanecer por pelo menos uma noite
sem precisar viajar quando cruzarem a linha de chegada.
É um hotel que oferece quartos com 4 camas para equipas de 4 e quartos de 2 camas para duplas. O café da
manhã está incluído. O hotel possui também restaurante e churrasqueira.
Cada equipe ficará encarregada de gerenciar sua reserva/pagamento na recepção do hotel após o término da
corrida. Reservas pré-corrida não são aceitas.
PREÇO ARWC 2022
ALOJAMENTO

160.000 PYG, por pessoa e noite

Logística no final da prova
O hotel não possui leitos suficientes para acomodar todos os competidores, portanto, a partir do dia seguinte à
chegada das primeiras equipes, haverá um serviço de ônibus que levará os corredores ao hotel oficial do
evento. Hotel Guaraní em Assunção.
Na área de chegada vocês encontraram apenas a bolsa de chegada. Todas as caixas e bolsas de prova serão
entregues no Centro de Competiçao (Hotel Guaraní), no sábado 24.

OPÇÕES TURÍSTICAS
ARWC 2022 Paraguai tem tudo para oferecer uma autêntica experiência de aventura a todos os amantes das
corridas de expedição. Mas se voçes precisam de mais um incentivo para vir ao Paraguai em setembro, que
melhor oportunidade para aproveitar a viagem e visitar o que foi nomeado em 2011 como uma das 7
maravilhas naturais do mundo? As cataratas do Iguaçu.
ARWC 2022 Paraguai oferece para os atletas e familiares, através do DTP Travel Group, viagens de 1 ou 2 dias
para visitar as Cataratas do Iguaçu e a Represa de Itaipu, a maior hidrelétrica do mundo até 2011 e a que
atualmente produz mais eletricidade no mundo.
As saídas podem ser feitas antes ou depois da corrida. E, mesmo as equipes que terminarem mais cedo,
poderão fazer alguns dos passeios nos dias entre o final da prova e o dia da premiação.

Cataratas de Iguazú + Represa de Itaipú
Duración

Descripción

Salida diaria: 00:15 hs.
Llegada: 23:30 hs.
23:00 hs. Traslado a la terminal de ómnibus de Asunción.
00:15 hs. Salida en Bus leito con destino a: Foz de Iguazú,
06:30 hs. Llegada a la terminal, recepción y traslado para tomar un desayuno (no
incluido)
Luego visitaremos la Represa de ITAIPU; la represa hidroeléctrica más grande del
mundo. Nos espera una película informativa y luego recorremos las instalaciones.
1 Día
Traslado para el almuerzo. Nos dirigimos luego a las Cataratas del Iguazú donde
Terrestre observaremos las espectaculares caídas desde las pasarelas del lado brasilero.
Traslado a la terminal de ómnibus de Foz.
18:30 hs. Salida en bus regular con destino a: ASUNCIÓN
23:30 hs. Llegada a la terminal, recepción y traslado a su Hotel.
Nota: Incluye: - Transfer IN/OUT en Asunción y Foz de Iguazú – Ticket de Bus de
NSA de ida y vuelta – Tours mencionados como incluidos – Las entradas a las
atracciones a ser visitadas según programa NO están incluidas. No incluye
almuerzos, cenas y desayunos. No incluye las actividades mencionadas como
opcionales si las hubiera. Los horarios pueden sufrir variaciones.

Tarifa

USD 165
por persona

Cataratas de Iguazú + Represa de Itaipú
Duración

Descripción

Salida: 00:15 hs. Llegada (Día 2): 23:30 hs.
Día 1: Asunción – Foz de Iguazú
23:00 hs. Traslado a la terminal de ómnibus de Asunción.
00:15 hs. Salida en Bus de línea con destino a:
06:30 hs. Foz de Iguazu. Recepción y traslado para desayuno no incluido Luego
visita a la Represa de ITAIPU; la represa hidroeléctrica más grande del mundo. Nos
espera una película informativa y luego recorremos las instalaciones.
Traslado a hotel de Foz
Dia 2: Foz de Iguazú - Asunción
2 Días – 08:00 hs. Después del desayuno nos dirigimos luego a las Cataratas del Iguazú y el
1 Noche Parque das Aves
Terrestre Observaremos las espectaculares caídas desde las pasarelas del lado brasilero.
Traslado a la terminal de ómnibus de Foz de Iguazú
18:30 hs. Salida en bus regular con destino a:
23:30 hs. ASUNCIÓN Llegada a la terminal, recepción y traslado a su Hotel.
Nota: Incluye: - Transfer IN/OUT en Asunción y Foz – Ticket de Bus de NSA de ida y
vuelta - Tours mencionados como incluidos – 1 Noche de Hotel seleccionado c/
desayuno - Las entradas a las atracciones a ser visitadas según programa NO están
incluidas. No incluye almuerzos y cenas. No incluye las actividades mencionadas
como opcionales.- Los horarios pueden sufrir variaciones.

Tarifa
*Hotel Vivaz
Tarifa por
persona en
hab. doble:
USD 275
*Hotel Tarobá
Tarifa por
persona en
hab. doble:
USD 255
Tarifas en
base mínima
doble, sujetas
a variación y
disponibilidad.

Assunção, não é um destino turístico conhecido, mas também oferece lugares e experiências interessantes para
desfrutar.

Descubriendo Asunción
Duración

Descripción

Tarifa

3 Hs.

Salidas diarias: 09:00 y 15:00 HS.
Descubra Asunción “Madre de Ciudades”; visitando el panteón Nacional de los
Héroes, la Casa de la Independencia y su museo, el Correo Central, la Catedral
Metropolitana, el antiguo Cabildo, El Palacio de Gobierno, la nueva sede del
Congreso, antigua estación de Ferrocarril con una de las Primeras locomotoras a
vapor de Sudamérica, el Puerto, la Recova (mercado típico de artesanías).
¡Disfrute del encanto de Asunción!

USD 52
por persona

City Tour Cultural
Duración

3 Hs.

Descripción
Salidas diarias: 09:00 y 15:00 HS.
En este tour usted tendrá la oportunidad de visitar los principales museos de
Asunción. Museos históricos, de arte, étnicos entre los cuales se puede citar: Casa
de la Independencia, Casa Viola – Memoria de la Ciudad, Museo del Barro –
Centro de Artes Visuales, Casa de la cultura, La estación del Tren y muchos más.
Además, le llevamos a visitar las principales Galerías de Pintura y arte en donde
podrá apreciar y también comprar lo mejor del arte Paraguayo.
¡Anímese y déjese encantar por este tour!

Tarifa

USD 52
por persona

NOTA: No incluye accesos a museos.

Reservas
Para reservar um tour, entre em contato diretamente com a agência pelo e-mail receptivo.ventas@dtp.com.py
ou pelo whatsapp +595981674240.

Código de conduta verde
Este é apenas um documento de informação geral, que estará sempre disponível na web. Até o início do
evento, essas informações poderão ser ampliadas ou mesmo alteradas.
Avalie se, realmente, é imprescindível imprimir este documento.

