
 
 

XC Camp Caicó Brasil 2018 
Rebocado até a base num lugar novo 
 

20. Outubro 2018 – 10. Novembro 2018 

1'450 € por semana, 1 – 3 semanas disponiveis 

 

 
Foto: Adrian Seitz 

 

Depois do nosso projeto pioneiro com os pilotos dos XC Team da Suíça e do Brasil onde tivemos 
grandes sucessos, voltamos nosso olhar ao aeroporto de Caicó. Esse é um lugar ótimo para decolar e 
fazer longos vôos pelo Sertão à fora. Vamos decolar onde Michael Sigel quebrou o recorde suíço com 
533,77 km e todo o time de Chrigel Maurer fez vários vôos acima de 400 e 500 km. Em Caicó vamos 
decolar rebocados todos os dias cedo para poder atingir longas distâncias e aproveitar bem as 
condições das planícies sertanejas. 

A maior diferença em comparação à outras rampas famosas como Quixadá, Tacima e Patu é que em 
Caicó não temos venturi das serras ou dos relevos. Quando você decola tem à sua frente só as 
planícies do Sertão. Decolando de uma planície é possível aproveitar melhor os ventos com velocidade 
alta e alcançar longas distâncias. Se você quer fazer algo novo e quer estar no melhor lugar do Sertão 
para realizar seu sonho de vôo ou bater recordes pessoais e mundiais, venha conosco repetir os passos 
da equipe de Chrigel Maurer.  

 

Para mais informações e reservas por favor contate-nos por email: info@flywithandy.com. 



 

Detalhes  

Guia Andy Flühler, Michael Gebert 

Chegada Chegada por conta própria até Fortaleza. Reservas para Caicó: de 1 a 3 semanas 
possíveis. Transfer de Fortaleza para Caicó: sempre aos sábados ao meio dia. 

Combinaçao Pode-se combinar com „XC camp Quixadá“ e nossa „Expedição Sertão“. Por favor 
contacte-nos. 

Translado Todos os transportes são feitos em carros alugados. 

Hospedagem Hotel ou pousada com quarto duplo e café da manha. Quarto individual com preço 
extra de 160.00 € por semana. 

Requerimentos Habilitação  de vôo e todos documentos de seguro em dia. Bom controle da vela em 
condições de vento forte. Quaisquer dúvidas por favor contate-nos. 

Incluido no pacote Hospedagem num quarto duplo com café da manha. Translados para o aeroporto 
Fortaleza todos sabados. Todos os reboques e resgates com quilômetragem livre. 
Transporte e gasolina, apoio e organização. 

Não incluso Vôo para Fortaleza, taxas de Aeroporto, seguros, comida e bebidas. Possível 
hospedagem durante resgate. 

GPS coordenadas -6.438730, -37.078911 

Voos 2017 https://www.xcontest.org/world/en/flights-search/?filter[point]=-37.08248%20-
6.43722&list[sort]=pts&list[dir]=down 
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