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Curtir Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso.

O curso básico de escalada em rocha oferecido em
Curitiba é ministrado pelo experiente montanhista
Pedro Hauck e é destinado à pessoas que desejam se
iniciar na escalada em rocha, tendo ou não uma
experiência prévia. Ao final do curso, o aluno deverá
ter domínio de procedimentos básicos de segurança
numa escalada em rocha, nós e como guiar uma
cordada em vias de escalada com proteções fixas, o
que lhe dará autonomia para poder se desenvolver na
escalada em rocha.

Escalada
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O curso é dividido em duas partes, uma parte teórica,
com 8 horas de duração que é ministrada em uma sala
de aula especialmente prepara para este fim em Curitiba e uma parte prática, com 24
horas de duração no Morro do Anhangava, localizado em Quatro Barras, cerca de 25 Km
da capital.

Últimas notícias
luxuosas estarão expostas na 10ª
09/01 Embarcações
edição Boat Xperience
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08/01 Equipe
e sobe no Dakar
somam problemas e príncipe do Catar
08/01 Rivais
vence nos carros no Dakar

Para realização do mesmo, é necessário no mínimo 2 pessoas. No entanto, também
aceitamos grupos maiores, de no máximo 6 pessoas, onde teremos participação de
outros instrutores.

russos do Kamaz ficam com as 3
08/01 Caminhões
primeiras posições no Dakar
Espanhol amplia vantagem no Dakar após
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nova vitória nas motos

Para mais informações consulte os links desta página dispostos nas abas acima.

museu conta a história das Cataratas do
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Iguaçu

Para contratar este curso, agende uma data através da página de contato. Ou através do
telefone (41) 9642 4950 – Pedro Hauck.

gerações do Snowboard preparam-se para
08/01 Três
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