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Dia 1: Quebra Mar / Lagoinha

Partida diretamente do local Quebra Mar em

Paracuru, em direção à Lagoinha.  Nesta 

parte o 4x4 não poderá nos seguir porque

não temos acesso à praia no 4x4, um enorme

rio de água doce bloqueia a passagem no 

caminho. O 4x4 esperará por nós diretamente

na Lagoinha.

Início do Downwind na grande praia em

direção a Mundaú.

30 a 60 km para esta etapa (km estimados em

linha reta, ou seja, 45 a 75kms de kite)

Almoço no caminho em Flecheiras.

Noite em Mundaú



Dia 2 : Mundaú/Icaraí

Grande praia, onde teremos a assistência

4x4 durante todo o percurso. Mar plano ou 

agitado, dependendo da maré. 30 km de 

kite até Icaraí.

Icaraí de Amontada, mais conhecida como

Icaraízinho, é uma pequena vila de 

pescadores no meio das dunas, palmeiras e 

coqueirais. Icaraízinho tem uma atmosfera

calma e pacífica.

Almoço na "Cabana do Kite" ou "O pico”.

Tarde a seu critério : repouso ou velejo.

Na maré baixa, o mar não é muito agitado, 

portanto o pico é mais livre, enquanto na 

maré alta, é mais solto e saltitante.  É 

também na maré alta que você encontrará

as melhores condições para aproveitar das

ondas.

A melhor época para as ondas é em

meados de novembro até o final de janeiro.

Noite em Icaraí. 



Dia 3 : Icaraí/ Ilha de Guajiru. 

Continuamos a nos divertir ao longo da costa

com muitas águas planas ou pequenas

ondas.  Passamos por pequenas vilas de 

pescadores e belas praias de areia brancas

cercadas de coqueiros. Aqui, o tempo fica

parado. A atmosfera confortável, o peixe

fresco grelhado e as caipirinhas farão você

querer ficar aqui para sempre.Velejando em

direção Almofala por 30 km. Dependendo

do nível da água, podemos ir diretamente

até a cidade. Almoço em Almofala.

Velejando por 15 km até a Ilha de Guariju. 

Esta é uma grande lagoa protegida do 

oceano por uma enorme barragem de areia

por vários quilômetros, porém sujeita às

marés. Portanto, não se surpreenda se você

não puder andar de kite na maré baixa. 

Quanto ao vento, não se preocupe, ele

sopra a 100% na alta estação. A Ilha do 

Guajiru é um lugar minúsculo que é apenas

uma rua e uma dúzia de pousadas

instaladas em frente à lagoa. Seu quarto 

estará a 20 metros da praia para instalar seu

equipamento de kitesurf.  

Noite na Ilha de Guariju



Dia 4

Café da manhã

Viagem de retorno a Paracuru

3 a 3,5 horas de viagem

PREÇO: indicativo de acordo com o período

A partir de 5 225 REAS (950 Euro *) por

pessoa.

Para dar início, um mínimo de 4 pessoas.

Preço suplementar de +10% para quarto 

individual. 
Tarifas calculadas com um reas de 5,5

Sua acomodação inclui :

Temos uma seleção de acomodações de diferentes

estilos e preços. Discutimos isso quando você reserva

e ajustamos o preço de acordo com o tipo de 

acomodação que gostaria de ter. Os preços

mostrados abaixo são indicativos e estão sujeitos à 

disponibilidade. Eles são para uma variedade de 

acomodações de médio alcance, dependendo do 

local. Os quartos são serviço padrão com café da 

manhã incluído nos hotéis. Os almoços também

estão incluídos nesta tarifa, em restaurantes locais, 

com bebidas e lanches durante as sessões de kite. 

Para refeições noturnas, oferecemos uma escolha

de restaurantes, dependendo de suas preferências e 

orçamento, mas estas refeições não estão incluídas

para atender o grupo.



Inclui : 

- 1 Teste de Downwind 18KM 

- 3 dias de Downwind em kite.

- 3 noites em quarto duplo com café da 

manhã,

- 3 almoços incluindo bebidas (refrigerantes, 

cervejas, água)

- Acompanhamento do veículo com o 

motorista

- Guia/instrutor de pipas na água (francês, 

inglês, espanhol, italiano y português) 

- Água e frutas, 

- Walkie-talkie

- Tanque de combustível completo para o 4x4

- Travessia de balsa

Não incluído: 

- Despesas pessoais

- Jantares noturnos

- Equipamento de Kiteboarding

1) cancelamento 60 dias antes da data planejada: 100% de 

reembolso

2) cancelamento de 60 dias a 30 dias: 50% de reembolso

3) cancelamento em menos de 30 dias: Sem reembolso

Todos os Downwinds devem ser pagos na totalidade 15 dias antes 

da data programada. 

Em caso de não pagamento, a Brasildownwind pode cancelar seu

serviço, e nenhum reembolso será feito.

* Dependendo da disponibilidade das acomodações fornecidas.



Alojamento durante a Downwind

No Brasil, na parte nordeste, há muito 

poucos hotéis. As acomodações são em 

Pousadas, simples ou luxuosas. Dependendo 

do período, alguns deles estão 

completamente lotados e é necessário 

reservar rapidamente, especialmente 

porque estes estabelecimentos não estão 

interessados em pessoas que dormem 

apenas uma noite. Aqui estão algumas fotos 

das Pousadas que costumamos usar ou nas 

quais sem dúvida poderemos parar ao longo 

do caminho. Se elas não estiverem 
disponíveis, procuraremos o equivalente.



Mancha do Quebra-Mar em Paracuru: 

plano na primeira parte na maré baixa a 

média. Belas ondas de 1 a 3M na barreira do 

recife não agressivo.

Lagoa Taiba: plana, plana, plana



Este documento é exclusivamente para o uso do Brasildownwind

Os conceitos e idéias aqui contidos são protegidos pelos direitos de propriedade 

intelectual para a produção e criação da empresa BrasilDownwind.

Para maiores informações, por favor, entre em contato conosco.

www.brasildownwind.com

Contacto : alain@brasildownwind.com

http://www.brasildownwind.com/
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