


Este é um programa dedicado a quem já está andando bem e quer começar a 
explorar outra dimensão do esporte, indo com o vento, fluindo ao longo da costa, 
para onde o vento te levar. 

Ir com o vento requer uma boa quantidade de técnica e há alguns passos para 
dominá-lo. 

Durante esta semana vamos levá-lo de zero experiência à poder fluir em um bom 
ritmo e abrir o horizonte de viajar de kite. 

Todas as sessões serão feitas com a companhia de um de nossos treinadores super 
experientes, que terão imenso prazer em compartilhar seus conhecimentos para 
que você avance nos passos e desafios do nosso programa.

DIA 1:  Barrinha > Rancho do Peixe > Barraca do Zé Maria 

11:00 Reunião e briefing teórico no WSC-Rancho do Peixe, com instruções das 
técnicas que estaremos utilizando ao longo do dia. 

12:00 Saímos do Rancho de carro em direção a Barrinha.   Nos preparamos e 
começamos nossa primeira sessão de vento, é um trecho muito fácil de cerca de 
6km sem ondas e sem obstáculos, devemos levar de 1:00 a 1:30 horas de passeio 
até Rancho do Peixe. 

Pausa para almoço no Rancho para que possamos desfrutar de uma das deliciosas 
opções no cardápio do Bar da Praia. 

15:30 Hora de tomar um cafézinho com o famoso “brigadeiro” e se preparar para 
a parte 2 da ação. Não se preocupe em se preparar, pois nossa equipe do WSC-RP 
terá todo o seu equipamento pronto para você.

Saímos então para um bom downwind do Rancho do Peixe até a Barraca do Zé 
Maria (8km).

EXPER IÊNCIA DE IN IC IANTE DOWNWIND



Perto do pôr do sol chegaremos à Barraca do Zé Maria onde um happy hour 
refrescante será feito para comemorarmos esse incrível primeiro dia repleto de 
ação e progresso!

DIA 2: Rancho do Peixe > Vila Kalango

11:00 Reunião para que possamos assistir/falar sobre o dia anterior e refrescar 
nossas cabeças com as técnicas que vamos colocar em ação hoje. 

12:00 Com todo o apoio da equipe WSC-RP nos preparamos para uma grande 
mini aventura, velejando do Rancho do Peixe, no Preá até a Vila Kalango, em 
Jericoacoara, um downwinder de cerca de 12km.

No meio do caminho teremos uma pausa na Barraca do Zé Maria para refrescos e 
para falar sobre as técnicas que estamos usando e nos preparar para atravessar os 
famosos Serrote e Pedra Furada, dois cartões postais da região de Jericoacoara. 

Terminamos esse trecho logo após outro cartão postal, a “Duna do Pôr do Sol” e 
damos uma pequena caminhada até a bela Vila Kalango, um Oásis da natureza e 
arquitetura excepcionalmente bonita. 

Vamos almoçar no delicioso restaurante Vila K e depois pular no transfer de volta 
para o Rancho do Peixe, contemplando a paisagem única de Jericoacoara no 
caminho de volta. 

DIA 3: Rancho do Peixe > Guriú

No nosso último dia vamos colocar as habilidades adquiridas à prova e ir para um 
downwinder de 24Km de Rancho do Peixe para Guriú.

Para o primeiro trecho desta aventura vamos do Rancho do Peixe até Duna do 
Pôr do Sol, o mesmo trecho do dia anterior. Agora, com mais experiência, faremos 
isso em um ritmo ainda mais rápido. Pararemos na Duna para comer lanches e 
refrescos. Com nosso nível de energia reabastecido, pulamos na água novamente 
para a reta final de cerca de 10km até a foz do rio Guriú.

Um delicioso almoço vai esperar por nós na Casa Uca, uma pousada muito 
agradável à beira do rio. 

Depois de desfrutar da comida única, com essa “missão completa” pulamos no 
carro para voltar ao ponto de partida no Rancho do Peixe.



AVENTURAS DE FOIL

O “Aventuras de  Foil” é um programa desenvolvido para quem ama a habilidade 
que o Foil lhe dá para ir e voltar sem ter que usar um carro. 

Acompanhado por um de nossos guias locais na água, e também um carro em 
terra, você pode se jogar na água com a tranquilidade para deixar de lado todas as 
suas preocupações e apenas contemplar a experiência em que você mergulhou. 

DIA 1: Rancho do Peixe > Eólicas > Komakí > Rancho do Peixe

Saindo do WSC-Brasil no Rancho do Peixe por volta das 11h, temos o conforto de 
não precisar nem nos preocupar em montar o equipamento, pois nossa equipe 
cuidará disso para você. Partimos para um downwinder de 17km em um belo 
trecho da costa até os Eólicos. Faremos uma parada rápida para descansar as 
pernas e pegar alguns refrescos antes de decolarmos mais uma vez de volta para 
Barrinha (10km). Pararemos no restaurante Komakí para um delicioso almoço de 
culinária local e um pouco de descanso.

Quando estivermos prontos, partimos novamente para mais 7km de vento para 
voltar ao Rancho do Peixe, bem a tempo de uma reunião de happy hour ao pôr do 
sol.  

DIA 2: Rancho do Peixe > Vila Kalango > Rancho do Peixe

No nosso segundo dia de aventura, vamos avançar um pouco mais... zarpando mais 
uma vez por volta das 11h30 no WSC-Brasil no Rancho do Peixe, vamos para um 
downwinder de cerca de 16km até a vila de Jericoacoara, passando pelo caminho 
por alguns cartões postais da região, como pedra Furada e o Serrote. 

Chegamos à “Duna do Pôr do Sol” onde deixamos nosso equipamento para ser 
colocado no carro e vamos dar uma curta caminhada até a bela Vila Kalango, um Oásis 
da natureza e arquitetura excepcionalmente bonita bem na praia de Jericoacoara.



Vamos almoçar ou lanchar no delicioso restaurante Vila K e passar alguns 
momentos relaxantes na linda piscina. Quando estivermos prontos, vamos começar 
um grande desafio de vento em todo o caminho de volta ao Rancho do Peixe... com 
os ventos laterais em terra, não são necessárias muitas manobras para fazer todo 
o caminho – feito em torno de 2 horas de velejo. Ao chegar, um coquetel de happy 
hour estará esperando por nós para celebrar outro grande dia no paraíso.

Dia 3: Rancho do Peixe > Guriú > Vila Kalango

Em nosso último dia de Aventuras de Foil vamos estender nosso downwinder indo 
um pouco mais longe, começando mais uma vez no Rancho do Peixe e indo todo o 
caminho até Guriú rio em apenas um sprint (24km). O caminho lá é belo e cheio de 
maravilhas naturais.   

Na foz do rio Guriú teremos alguns lanches e refrescos antes de zarpar para 
manobra de volta a Jericoacoara, mais precisamente a Vila Kalango, onde teremos 
um coquetel de boas-vindas esperando por nós! Então, poderemos tomar um 
banho e explorar a bela Vila Jericoacoara, ou pular direto para o transfer de volta 
para Rancho do Peixe. 



WING FOIL DOWNWIND - D IAS DE COACHING

Este é um ótimo programa para quem já está fazendo wing foil e quer explorar o 
incrível mundo de descer com o vento e aproveitar as ondas para percorrer a costa. 

A maneira mais divertida que você pode usar a sua asa.

DIA 1: Rancho do Peixe > Barraca do Zé Maria

Começamos nossa experiência no WSC-Brasil no Rancho do Peixe, sem a 
necessidade de juntar seus parafusos em seu foil, pois nossa equipe qualificada 
cuidará de tudo para você. 

Nos reunimos às 11h30 com um de nossos treinadores de Wing para falar sobre 
técnicas e também para que ele possa entender o nível dos participantes para que 
ele saiba o que cada um está procurando.   

Logo depois pulamos na água e vamos para nossa primeira sessão de vento, do 
Rancho  do Peixe até a Barraca do Zé Maria (9km), acompanhado pelo treinador e 
também um carro de apoio. Este é um trecho curto e divertido para que possamos 
experimentar o vento e colocar as novas técnicas em prática. 

Estaremos de volta ao Rancho do Peixe depois disso para almoçar no Bar da Praia e 
depois disso, quem sabe, fazer outra sessão em frente ao hotel.

DIA 2: Rancho do Peixe > Vila Kalango

No nosso segundo dia de aventura, vamos avançar um pouco mais... mais uma 
vez por volta das 11h30 no WSC-Brasil no Rancho do Peixe, vamos para um 
downwinder de cerca de 16km até a  vila de Jericoacoara, passando pelo caminho 
por alguns cartões postais da região, como pedra Furada e o Serrote. 

Este trecho da costa é incrivelmente divertido para explorar o vento e usando as 
pequenas ondas no caminho, apenas deixando o wing sentir e usar o poder das 
ondas.



Chegamos à “Duna do Pôr do Sol” onde deixamos nosso equipamento para ser 
colocado no carro e vamos dar uma curta caminhada até a bela Vila Kalango, 
um Oásis da natureza e arquitetura excepcionalmente bonita bem na praia de 
Jericoacoara. 

Vamos almoçar ou lanchar no delicioso restaurante Vila K e passar alguns 
momentos relaxantes na linda piscina, antes de pular no transfer de volta para 
Rancho do Peixe. 

DIA 3: Rancho do Peixe > Guriú 

Em nosso último dia de Aventuras de Foil, vamos estender nosso downwinder ainda 
mais, começando mais uma vez no Rancho do Peixe por volta das 11:00 e indo até o 
rio Guriú (24km). 

Por todo o caminho há belas e cheias maravilhas naturais. As condições 
incrivelmente divertidas com pequenas ondas para serem usadas para o surf de foil 
e muito vento para ir para fazer downwinder o mais rápido que pudermos usando 
nossas asas.

Ao final desses 3 dias você deve ter dominado não apenas as técnicas de downwind, 
mas também sua capacidade de ir junto com as correntes e usar o poder das ondas 
para ir ao longo da costa. 



EXPER IÊNCIAS & DOWNWINDS

* For other routes, p lease contact our team.

Apoio: Operadores: Parceiros:

Barrinha > Rancho do Peixe
................................................... R$ 150

Barrinha > Rancho Zé Maria c/ Land Rover
................................................... R$ 200

Lua Cheia ..................................... R$ 100
Rancho do Peixe > Vila Kalango
................................................... R$ 150

Rancho do Peixe > Casa Uca
................................................... R$ 300

Rancho do Peixe > Guriú
................................................... R$ 200

Rancho do Peixe > Tatajuba
................................................... R$ 350

Acompanhante na Land Rover ....... R$ 120



Estamos te aguardando para curtir os 
bons ventos da Terra do Vento...

CONTATOS

WSC – Brasil no Rancho do Peixe: 
wsc@ranchodopeixe.com.br

+55 88 9853-0232

WSC – Brasil na Vila Kalango:
wsc@vilakalango.com.br

55 88 9662-9291

Apoio: Operadores: Parceiros:


