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RAPEL, faça cada AVENTURA
 VIDA  PENA. da sua valer a

Essa aventura está num dos lugares 

mais incríveis de Treze Tílias SC, 

conhecida como Tirol Brasileiro, Além 

da cultura austríaca, Treze Tílias 

recebeu descendentes de alemães 

(principalmente do Hundsrück e 

Westfalen) de italianos (principalmente 

de Vêneto e Lombardia), fazendo com 

que a cultura europeia seja muito 

influente na cidade e região. A aventura 

se dá na pedreira desativada com suas 

histórias de construção da cidade. A 

pedreira pertenceu a Família Klotz que 

h á  a n o s  g e r a r a m  e m p r e g o  e 

oportunidades na atividade de extração 

de pedras. O RAPEL TIROLÊS vai ser 

nessa pedreira com altura máxima de 

38 metros. Rapel seco bom para 

iniciantes, experientes e amantes dos 

esportes de altura. 

Venha parte da nossa ! FAZER  AVENTURA

«Uma longa viagem começa
com um único passo»

Informações



O QUE LEVAR

BORA LÁ !

Percuso e Duração

É vetada a participação de gestantes e cardíacos

                    término previsto às 17h30 (conforme andamento do grupo)

 Rapel paredão de rocha positivoTIPO:
GRAU DE DIFICULDADE: Fácil – nenhuma experiência prévia é 
necessária (instruções em grupo e individual)
DESNÍVEL: Aproximadamente 38 metros altura
DURAÇÃO: início às 13h20 instruções

IDADE MÍMINA:  10 anos

DESCIDAS: 2 por pessoa
RETORNO RAPEL: kombi retorna para a próxima descida 

Boné ou chapéu, bota ou tênis solado grosso, roupa 

confortável para caminhar, cantil de água 1,5 litros, 

protetor solar, repelente, toalha de rosto, mochila 

pequena, lanche calórico, casaco caso esfrie e  

MUITO BOM HUMOR.

O QUE LEVAR

Mínimo  máximo  rapeleiros8 14



COMO CHEGAR

Logísitica: Depois de equipar cada um, a kombi leva 7  

pessoas por vez até o ponto saída do rapel 

 Pedreira desativadaLocal encontro Treze Tílias:

Hora encontro: 13h20 para instruções

Término previsto da rapel: 17h30 (conforme andamento 

do grupo)

Local do rapel: Pedreira desativada

PONTO DE ENCONTRO

Ponto de encontro

Praça municipal

Pedreira
Ponto de encontro

Fábrica Leite Tirol

Ao chegar na Praça municipal, segue passando 
pelo centro da cidade, passando pela fábrica da 
Tirol, na rótula segue a direita até o portão da 
pedreira. 
1.3 km da praça até a pedreira.

A Rios e Trilhas Aventuras reserva-se o direito de alterar 
ou cancelar atividades devido às condições climáticas.



Valores

R$ 92,00 por pessoa - Inclui: guias especializados, 
equipamentos de segurança, imagens fotos, vídeos, 
seguro aventura, transporte retorno de kombi e taxa 
de entrada na propriedade.  

PACOTE COMPLETO

A reserva só será efetivada após o
 pagamento de 50% antecipado

CONTA PARA DEPÓSITO: Sicoob 756 | Agência: 3033 | 
Conta: 19.405-0 | CPF: 758.888.319-72 | Rodrigo Barbosa

Aceitamos CARTÃO débito/crédito
Sujeito a taxas PagSeguro

50 % antecipado para efetivar a reserva  para 
garantia da mesma, via depósito bancário ou pix 
conforme dados abaixo rodapé. Será dada 
preferência para quem depositar antecipadamente!

FORMA DE PAGAMENTO

Cancelamento 3 dia antecedência devolução 50%  
caso tenha efetuado pagto total. Se 50%, não 
haverá reembolso. 

Cancelamento da reserva deverá ser feito com 3 dias 
de antecedência. Caso o grupo ou o participante não 
compareça no dia da atividade não haverá 
reembolso.

CANCELAMENTO

PIX 49 99116 8853



Momentos

SEU  DE MOMENTO AVENTURA!



CORONAVÍRUS
C O M O S E P R E V E N I R

OUTRAS PARA AVENTURA  DICAS    A  SUA  

Cada um com o seu carro até o início da aventura

Levar o seu saco de lixo

Levar o seu alimento

Cada um com a sua mochila

Leve no mínimo duas máscaras
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