Voo Livre aprenda no Rio
R$ 6.000,00
ASA DELTA CURSO RJ
As aulas são individuais, com certeza você aprenderá a voar solo em 30 dias com 2
horas Aulas,
Os dias e horários são totalmente flexiveis, nos adaptamos ao seu tempo, podendo ser
apenas nos finais de semana.
Mas você deve vir focado em aprender e se dedicar ao máximo.
O ideal é você vir fazer a primeira aula sem compromisso, e sem custo.
O curso inicia-se em São Conrado, depois temos outros
locais como: Paciência, Tanguá, Nova Iguaçú, Japeri e
voltamos para São Conrado no final.
O curso de
Parapente
10 x R$ 450,00 Cheque pré
Asa delta 10 x R$ 600,00 cheque pré ou cartões
Os equipamentos durante o curso, nós fornecemos tudo. Após o curso você poderá
comprar seu equipamento usado entre R$ 4.500 e R$ 6.000,00
ou Equipamento completo Novo entre R$ 8.500 e R$ 9.000,00 depende do fabricante.
O curso é prático e teórico, o aluno precisa estudar uma apostila e fazer uma prova
escrita na Associação de Vôo Livre do Rio de Janeiro juntamente com a assinatura de
liberação do instrutor para obter a licença. A parte prática começa no plano onde
inicia-se treino de decolagem e pouso, quando o aluno demonstra domínio do
equipamento no plano, segunda parte do curso que é em um morro de 30 metros de
altura onde treinará decolagem e pouso, durante o curso que varia de 1 a 3 meses pois
cada um desenvolve de uma maneira diferente e também de acordo com a
disponibilidade de tempo para praticar.
Durante o curso já está incluído 2 vôos duplos de instrução para que o aluno tenha as
primeiras noções de pilotagem, planeio, tráfego aéreo e aproximação de pouso.
Beto Rotor
21 7725-3068

Informações do Anúncio
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CEP: 22610200
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