Hotel Solar das Andorinhas, em Campinas, sedia
curso gratuito de condução em rafting
5 de Fevereiro de 2013

Módulos práticos das aulas ocorrem nos dois últimos fins de semana de fevereiro no rio Atibaia

A Canoar, empresa brasileira de esportes de aventura que opera em Campinas no Hotel Fazenda
Solar das Andorinhas, promoverá o Curso de Iniciação de Condução em Rafting. As aulas serão
ministradas pelo instrutor de rafting e coordenador da empresa, Otávio Augusto, e vão ocorrer nos dias
16, 17, 24 e 25 de fevereiro, das 9h às 17 horas, no rio Atibaia, nas dependências do Solar das
Andorinhas.
Dividido em diversos módulos, o curso é gratuito e surge como oportunidade para aqueles que possuem
o interesse em iniciar ou aprimorar os conhecimentos para conduzir grupos de rafting. O conteúdo das
aulas abordará noções de equipamentos básicos, obrigatórios e recomendados, limpeza e manutenção,
postura, posicionamento do condutor, posicionamento dos participantes, técnicas de remada,
informações sobre botes e técnicas de resgate.
“Convido a todos para participarem desse curso, pois será uma oportunidade de entrar em contato com
a natureza e se divertir nas corredeiras. Além disso, a formação que o participante adquire nas aulas
surge para melhorar a renda mensal ou simplesmente permitir que a pessoa viaje pelo Brasil
conhecendo e praticando essa modalidade de esporte de aventura”, explica o instrutor.
Para participar das aulas, basta saber nadar e realizar inscrição antecipada por telefone. As vagas são
limitadas a 14 participantes.
Sobre a modalidade
O rafting consiste na descida de rios em botes infláveis. Os participantes remam conduzidos por um
instrutor, responsável pela orientação do grupo durante o percurso.
Destaque na região, as corredeiras do rio Atibaia proporcionam momentos de diversão e descontração
aos participantes. Além disso, promovem interação única com a natureza, já que o rio é cercado pela
Mata Atlântica.
Solar das Andorinhas
Considerado o hotel fazenda mais antigo do Brasil, o Solar das Andorinhas está localizado na
centenária Fazenda das Duas Pontes, palco da agricultura cafeeira na região.
O local ainda possui o maior complexo de atividades de aventura dentro de um hotel no Brasil, entre
elas arvorismo, tirolesa, paintball e outras. Veja reportagem completa.

Serviço:
Curso gratuito deiniciação de condução em Rafting
Local: Hotel Fazenda Solar das Andorinhas. Rodovia Campinas - Mogi Mirim, Km 121 - Campinas
Datas: 16, 17, 24 e 25 de fevereiro
Horário: das 9h às 17 horas
Informações e inscrições: gratuitas pelo telefone (19) 3757-2707

