Depoimentos dos Participantes
Venezuela de 15 a 22/09/2018
Confira aí o que disseram os participantes do Trekking HARD de 8 Dias no Monte Roraima

Como Aventureiro e Organizador de Aventuras, tenho orgulho de apresentar a grande equipe
enfrentou um dos Trekking mais difíceis e espetaculares do Planeta com 8 dias de caminhada e 7 noites em
acampamento. Sempre digo que o sucesso de uma jornada é diretamente proporcional a preparação e a
dedicação dispensados para enfrentá-la, e esse foi com certeza o grande diferencial destes 12 índios que
apresentam abaixo seus depoimentos. Juntos, enfrentamos sol forte, muita subida, vento, frio, dores e o
desconhecido, em contrapartida levamos pra casa as lembranças de uma grande aventura, novos amigos e muita
história pra contar. Obrigado a Todos pela Parceria, pela Participação e pela Confiança.
(Cristiano da Cruz – 10/10/2018)
Augusto Bemfica Mombach (Novo Hamburgo) – 1ª Indiada Setembro/2018
Não existem palavras que descrevem o que o foi a aventura de 8 dias de
Trekking no monte Roraima. O Cristiano Da Cruz faz um trabalho excepcional, muito
organizado e pensado nos mínimos detalhes para que toda a viagem seja
aproveitada ao máximo. Foi uma lição de resistência, companheirismo, harmonia e
vida que foi tirada durante esses dias que estive cercado de pessoas incríveis. A
galera super animada, com muita energia. Todos os porteadores e guias fazendo um
excelente trabalho pra proporcionar essa experiência indescritível! Super recomendo
e que venham as próximas.
César Longhi (Bento Gonçalves) - 1ª Indiada Abril/2012
Trekking Monte Roraima com Indiada Buena foi uma das melhores
experiências, se não a melhor das que já vivenciei. Subir este “TEPUY” nos coloca em
reflexão em meio a um cenário natural espetacular e fascinante. Não podemos deixar
de falar da organização desta indiada, desde o descolamento hotel, pousada,
deslocamentos até a Venezuela e o trekking de 8 dias no Monte Roraima com uma
equipe de guias e porteadores que, em nenhum momento nos deixaram em dúvida
que este seria um dos melhores trekking da Indiada Buena. Equipe, lendas e
convivências Nota 1000! Em 2019 voltaremos para mais um fascinante trekking no
“TEPUY RORAIMA”! Parabéns Indiada Buena!
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Eduardo Bavaresco (Garibaldi) – 1ª Indiada Maio/2015
Já fiz algumas indiadas, todas excelentes mas a melhor de todas foi o
trekking ao Monte Roraima. O grupo foi sensacional, muito companheirismo, muitas
risadas, muita cultura e muitos aprendizados, uma experiência única. Em todas as
indiadas acabo conhecendo pessoas bacanas que acabam virando parceiros para
outras aventuras, particularmente no trekking ao Roraima, conheci 11 novos amigos
e espero poder compartilhar bons momentos com eles novamente. A organização da
viagem foi ótima, dúvidas sobre equipamentos, roteiros e outras coisas foram
esclarecidas rapidamente pelo Cris, que sempre se mostrou disposto a ajudar o
grupo. Com certeza mais aventuras virão!
Emily Leffa Dietrich (Porto Alegre) - 1ª Indiada Setembro/2018
A Indiada proporcionou umas das experiências mais incríveis da minha
vida, dentre tantos dias, 8 dias de trekking (para mim no Monte Roraima) onde houve
muito companheirismo, superação e paisagens sensacionais junto de pessoas ainda
mais incríveis. Foi tudo muito bem pensado, organizado e realizado através
do Cristiano Da Cruz. A Indiada está de Parabéns. Com certeza virão outras aventuras
juntos.

Fábio Torres Balsemão (Porto Alegre) - 1ª Indiada Setembro/2018
Organização, responsabilidade e confiança resumem bem o que foi
minha TRIP ao Monte Roraima com a Indiada Buena Aventuras. Um trekking pesado
para testar a superação mesmo, que ficou suave com a parceria e união de um grupo
fantástico de pessoas conectadas com a natureza e o espírito de aventura.

Idair Pasini (Santana do Livramento) - 1ª Indiada Outubro/2015
O Trekking no Roraima foi sensacional, a equipe de apoio muito disposta
em todos os momentos, um lugar magnífico, uma aventura que com certeza vai ficar
marcada em todos os participantes, uma história, uma aventura para ser
compartilhada com quem não teve a felicidade de participar, de passar dias
maravilhosos na presença de pessoas mais do que especiais! Obrigado Indiada Buena!

Marcelo Ferrari (Bento Gonçalves) - 1ª Indiada Agosto/2011
Simplesmente fantástico o trekking Monte Roraima 2018. Dias
perfeitos, onde o clima e a temperatura estiveram sempre ao nosso lado, com
paisagens de tirar o fôlego. Turma 100%, parceria, amizade, gente boa mesmo, que
fez toda a diferença. Muita energia, harmonia e contato com a natureza na sua
melhor essência. O pessoal do apoio foi impecável, sempre fazendo o melhor para
nos agradar. Enfim, lembranças inesquecíveis desses dias mágicos. Parabéns Cris,
por nos proporcionar esses momentos. Valeu indiada!
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Matheus Baumgratz (Porto Alegre) - 1ª Indiada Setembro/2018
Super indico! O Trekking do Monte Roraima 2018 foi sensacional! Foram
12 dias de viagem (8 dias de trekking) onde formamos realmente uma grande família,
muito bem conduzida e guiada pelo Cristiano Da Cruz. Toda turma em harmonia,
curtindo e desbravando a subida, topo e descida. Porteadores e guias locais super
atenciosos e amigáveis. Não canso de indicar os roteiros da Indiada Buena e já estou
inscrito em próximas aventuras, Hehehe. Abraço e sucesso merecido ao Cris e toda
sua turma!
Regiane Endres (Bento Gonçalves) - 1ª Indiada Abril/2012
Sempre que falo que irei fazer uma indiada algumas pessoas me dizem:
"Tu é louca caminhar tudo isso e com mochilão, nossa é muita coragem." Realmente
é muita coragem, resistência e força de vontade. Tudo envolve não só o físico mas o
psicológico tambem. E fazer essa aventura de 8 dias ate o Monte Roraima foi uma
experiência simplesmente fantástica, uma equipe muito bem preparada para nos
atender, nos dar aquela motivação. Sem contar as amizades que fiz e os momentos
que vivi, com certeza vou levar pro resto da minha vida. Um lugar incrível com
pessoas especiais. Muito OBRIGADA Cris e toda a tua equipe. Parabéns!
Rosana Ferrari (Porto Alegre) - 1ª Indiada Outubro/2016
O Monte Roraima foi uma grande experiência de vida em todos os
sentidos, um encontro interior com a mãe natureza, um desafio para o corpo e a
mente. Como grupo fomos privilegiados, pois cada um a sua maneira se mostrou
amigo, companheiro, aberto para ajudar, e incansável em tornar aqueles dias em
momentos de alegria e numa explosão de boa energia. Dias maravilhosos que
deixarão memórias num cantinho especial. Quanto a equipe de apoio, verdadeiros
heróis, preocupados com cada um em particular, ajudando a tornar a nossa
caminhada num momento mágico.
Samuri Volpatto (Caxias do Sul) - 1ª Indiada Setembro/2018
A subida ao Monte Roraima foi uma indiada sensacional, ao passo que
descrevê-la torna-se uma tarefa não tão simples, uma vez que os dias ali vividos
foram de intensas, surpreendentes, puras e revigorantes sensações. A singularidade
e imponência do local, os desafios e descobertas, os obstáculos e os aprendizados, a
perfeita sintonia dos participantes, entre sim, com o meio ambiente e com a equipe,
fizeram desta experiência algo profundamente marcante, é daquelas experiências
que você vive e quando recorda, enche alma de bons fluídos e o rosto de sorrisos.
Agradeço a todos os colegas de jornada e em especial ao Cristiano Da Cruz pela
forma ordeira, pontual, incentivadora, confiante, firme e harmônica com que
conduziu esta indiada. Uma vez mais, meu profundo agradecimento e meus sinceros
parabéns! Recomendo a todos esta vivência.
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As palavras que vem na minha cabeça ao ler os depoimentos acima são as mais simples:
realização, emoção, parceria e dever cumprido. Toma conta de mim após ler e reler tudo isso um enorme
sentimento de satisfação e com certeza se renova a motivação e o entusiasmo para continuar organizando às
Indiadas e Aventuras mundo afora. Posso dizer com convicção que a melhor parte de organizar às Indiadas é a
possibilidade de conhecer, compartilhar e conviver com pessoas, que talvez, jamais conheceria se não fosse
desta forma. Um Trekking como o Monte Roraima é uma experiência incrível que causa marcas profundas na
memória e na vida de todos os que participam. As paisagens, a cultura, o clima, as vivências, os perrengues,
tudo isso torna esta aventura única e incomparável.
Deixo aqui registrado o meu Muito Obrigado a todos pela participação, pela confiança, pelo
esforço, pela colaboração, pelo apoio uns aos outros, pela superação, por cada passo, por cada gota de suor e
pela escolha da Indiada Buena Aventuras para realização desta Grande Aventura.
Juntos criamos laços de amizade e parceria que vão ficar marcados para a toda vida.
E não podemos deixar de fora uma expressão muito marcante neste dias que passamos juntos:
Kikiriquiiii... (Hahaha)
Nos vemos na próxima Indiada! Forte Abrasssssssssss...
Cristiano da Cruz
Outubro/2018

"Daqui vinte anos você estará mais decepcionado pelas coisas que você não fez do que pelas
coisas que você fez. Portanto, navegue longe dos portos seguros. Pegue os ventos da aventura
em suas velas. Explore. Sonhe. Descubra." (Mark Twain).
“A felicidade não depende do que nos falta, mas aproveitar o máximo o que nos é
oferecido.” (Thomas Handy)
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