Apresentação

www.indiadabuena.com.br

Objetivos
1-Indiada Buena é um Operador Turístico
especializado no segmento Turismo de
Aventura que tem por objetivo
proporcionar aos participantes atividades
em meio à natureza, com segurança e
respeito ao meio ambiente.

3-Um dos grandes benefícios das
Nossas Indiadas é o estímulo à
prática de atividades físicas e a
manutenção de um bom
condicionamento físico e alimentar,
visando melhorar a qualidade de vida
e o bem estar das pessoas.

2-A atividade principal é a
prática de caminhadas em
trilhas, estradas de chão batido,
fazendas, campos, riachos,
cachoeiras, montanhas,
cânions e ferrovias.

4-As atividades realizadas proporcionam
grande integração entre os participantes,
fazendo das Aventuras o ambiente ideal
para conhecer novos amigos e pessoas
que curtem estar na natureza.
Oferecemos aos nossos participantes a
oportunidade de passar “um dia
diferente” com a Turma das Indiadas.

Trajetos

1-Os trajetos e o tamanho do
percurso (km) variam conforme
o tipo de terreno e o local
escolhido para a Aventura.
2-O nível de dificuldade das Aventuras
é sempre informado no material de
divulgação, procuramos sempre
descrever como Fácil, Médio ou Difícil
e caracterizar com informações
complementares o tipo de terreno e
possíveis obstáculos naturais que
podem fazer parte do percurso.

3-Qualquer pessoa pode participar
das Aventuras, desde que tenha um
condicionamento físico mínimo para
suportar a dificuldade e o tamanho
de cada Aventura. Trabalhamos
com Grupos Pequenos na Média de
20 Participantes pela Qualidade e
Segurança das nossas atividades.
4-Geralmente às atividades
duram apenas um dia, no entanto,
são realizadas algumas
programações com
acampamentos e/ou hospedagem
em pousadas e hotéis.

Logística

1-Cada Aventura segue uma
organização especial, de
acordo com o local escolhido e
o número de participantes.

3-No decorrer das instruções enviadas há
um código de confirmação o qual todos
devem encontrar e realizar sua
confirmação através do CHECKINDIO na
página da Indiada, é uma forma divertida
que encontramos de fazer todos lerem às
instruções para saber todos detalhes.

2-Nosso PONTO DE ENCONTRO é o
estacionamento da Empresa
LAPIVIDROS em Bento Gonçalves,
onde deixamos nossos carros (local
seguro e vigiado). Geralmente nos
deslocamos de Micro Ônibus ou Vans.

4-No mínimo uma semana antes
de cada Aventura são enviadas
por e-mail todas as informações,
dicas, o que levar, alimentação,
água, apetrechos, cronograma,
itens obrigatórios, documentos.
Tudo bem detalhado.

Divulgação
1-Todos os avisos das Aventuras são
enviados por e-mail e publicados no site da
Indiada com as informações e algumas
fotos dos atrativos.
Fique de Olho nos seus E-mails Hein, pois
Toda comunicação é feita dessa forma.
2-Temos também uma lista de distribuição
de avisos e informações pelo WHATS APP.
Não é Grupo! Você apenas Recebe Avisos
da Indiada Buena!
Para participar envie uma mensagem para
o número 54 99173 7277 Informando seu
Nome Completo e seu Desejo de Receber
as Informações!

Logística
6-As atividades geralmente duram o
dia todo e sempre procuramos incluir
atrativos naturais como cachoeiras,
rios, cânions, montanhas, lugares
onde possamos apreciar a beleza
natural e tirar muitas fotografias.

8-Antes da realização de toda e qualquer
atividade é realizado um mapeamento dos
locais visando identificar os melhores
pontos de passagem, trilhas, perigos
naturais e, ainda, evitar causar qualquer
tipo de dano a forma natural do local.

7-Nosso transporte nos conduz até
o local de início da aventura e nos
espera no final em percursos onde
início e fim são diferentes, ou
apenas nos espera no mesmo
ponto onde iniciamos a Aventura.

9-Sempre solicitamos autorização
dos proprietários de trilhas,
estradas, fazendas, parques,
reservas, cachoeiras e
propriedades antes da realização
de qualquer atividade.

Regras Gerais
1-É expressamente proibido o
porte e consumo de bebidas
alcoólicas durante às atividades.

3-Todos participantes são
orientados no início de cada
atividade com relação à regras de
segurança e comportamento.

2-Todos participantes são
orientados no início das atividades e
não deixar nenhum tipo de lixo nos
locais por onde passamos, e, se
possível recolher qualquer lixo que
for encontrado, inclusive esta é uma
prática comum do grupo.

4-Itens obrigatórios para todos participantes:
Documento de Identidade;
Protetor Solar;
Repelente;
Boné ou Chapéu.
Outros acessórios e apetrechos são enviados
juntamente com às instruções para cada evento.

5-Da natureza só
levamos as fotografias,
e na natureza deixamos
somente nossas
pegadas.

Regras Gerais
6-Praticamos um estilo de
caminhada contemplativa,
realizamos os percursos num
ritmo relativamente tranquilo
andando em média 4 a 4,5 km/h.
8-Todos são orientados quanto à
prática da atividade em grupo,
procuramos sempre andar todos
juntos respeitando o ritmo e o limite
de cada participante.
9-É importante ao participante verificar se
sua capacidade física está de acordo com
a proposta oferecida para o maior
aproveitamento da atividade.

7-Cada participante deve levar seu
lanche, água, apetrechos e
acessórios conforme a proposta da
Aventura. Geralmente oferecemos
um lanche ao final de cada
atividade, composto por salgados,
doces, integrais e um suco caixinha.

10-Ao final de cada evento são
publicadas dezenas de fotos no site
da Indiada e no Facebook para que
todos tenham acesso às melhores
recordações das Aventuras.

Parceiros
1-Nosso transporte é realizado
geralmente pelas empresas:
Transportes CAMINHOS DA SERRA
de Bento Gonçalves e Transportes
TCL de Farroupilha, ambas com
Condutores Especializados e que já
conhecem bem o funcionamento das
Aventuras.
3-Todas os eventos realizados
estão cobertos por seguro especial
para atividades de aventura,
contratado através da empresa
ECOTRIP de Minas Gerais.
http://seguroecotrip.com.br

2-Realizamos algumas Aventuras
envolvendo outras atividades
como o Rapel, por exemplo, para
isso contamos com a Equipe da
ROTA AVENTURA Montanhismo
de Bento Gonçalves que oferece
todos os equipamentos e
segurança.
4-Contamos com apoio da Loja
KATMAI de Bento Gonçalves para
realização dos pagamentos
antecipados dos Eventos e para o
fornecimento de vestuário e
equipamentos de qualidade voltados
para as atividades de Aventura.

Segurança
1-Oferecemos Caneleiras de Proteção
Contra Animais Peçonhentos,
Arranhões e Contusões nas Pernas.

2-Oferecemos Capacetes de Proteção
Homologados como EPI para
Atividades onde seu uso é necessário.

As Indiadas

Indiadas do Calendário
São as Indiadas da programação mensal oferecidas pela Indiada Buena
Aventuras, estas indiadas estão disponíveis para participação de todos e podem ser
visualizadas através do Link programação. A programação do próximo mês é lançada
geralmente com 1 mês de antecedência. Programações Internacionais como Trekking
Monte Roraima, Trilha Inca, Ausangate e Macchu Picchu são lançados 1 ano antes.
Indiadas para Grupos fechados
Se você deseja programar uma Indiada com a sua turma ou empresa,
organizamos programações especiais de acordo com a sua necessidade, adaptando toda
logística para fazer uma Aventura única e personalizada. Para grupos de empresas esta é
uma excelente opção de evento para integração entre os colaboradores.
Algumas aventuras especiais e edições comemorativas são comunicadas em
duas chamadas, a primeira chamada (apenas via e-mail) para os "Índio Véio", ou seja,
aqueles que já participaram de qualquer edição das Indiadas, a segunda chamada é
aberta ao demais integrantes cadastrados no grupo e publicada no Site

Acesso Índio Véio
Acesso Índio Véio!
O principal objetivo deste recurso agora disponível para o acesso de
todos, é tornar públicas as informações de pontuação nas Indiadas, pois alguns
passeios e atividades especiais e inéditas utilizarão o critério de pontuação para
realização das reservas e participação, assim, quanto mais pontos, mais
preferência o Índio/Índia terá para a participação nestas atividades.
O que é? Trata-se de um recurso exclusivo criado pela Indiada Buena
Aventuras, onde os Índios cadastrados podem visualizar e atualizar seus dados
pessoais e tem acesso à sua ficha completa das indiadas com todo seu
histórico, além disso, pode visualizar também a pontuação geral de toda
Indiada.
Quem é Índio Véio? A partir da primeira indiada que você participar
você já é um “Índio Véio”, pois a partir da sua primeira participação seu cadastro
é realizado em nosso sistema de controle de Indiadas.

Indiômetro
Acesse o nosso site através do endereço:
www.indiadabuena.com.br
em seguida clique na opção “Acesso Índio Véio!”.
Opção “Indiômetro”: Aqui você pode conferir a sua pontuação, o total
de quilômetros (km) que você já percorreu nas Indiadas e um relatório completo
de todas às aventuras que você participou. Que Lôco de Bueno Hein!

Opção “Ranking Geral”: Aqui você confere o total de edições já
realizas (considerando às Indiadas do calendário e edições especiais) e o total
de quilômetros (km) percorridos até o presente momento. Além disso, você
pode conferir a pontuação geral de todos os índios para saber como está a
“concorrência”.

Exemplo Indiômetro

Minha História nas Indiadas
Com grande Alegria e Satisfação que desenvolvemos mais um recurso Exclusivo
para os Nossos Índios e Índias. Chama-se "Minha História nas Indiadas".
Através do Acesso Índio Véio você vai Visualizar uma NOVA OPÇÃO chamada
Gerar Minha História, após Clicar, nosso sistema vai Gerar um Arquivo PDF com
toda sua história nas Indiadas, cada página contém um pequeno Resumo das
Indiadas que você Participou e mais uma foto da Turma Participante.
Estamos trabalhando para que Todas as Nossas Indiadas tenham seu resumo
cadastrado, por enquanto, só existe História cadastrada a partir de Edição Número
113 realizada no dia 18/04/2015. Então, aqueles que iniciaram nas Indiadas após a
Edição 113 terão as histórias das suas Indiadas Completas.

Exemplo: O Amigo e Índio Bruno Pasquali de Caxias do Sul iniciou nas Indiadas na
Edição 125 dia 11/07/2015 e já participou de 18 Indiadas, então, a História do Bruno
nas Indiadas vai ter 19 páginas, sendo 1 página de Introdução e mais 18 páginas de
Indiadas, cada uma com a sua história. Participe e Confira!

CheckINdio
Acesso CheckINdio!
Lançado em Outubro de 2015 o CheckINdio é a ferramenta de
confirmação eletrônica da sua participação nas Indiadas. O que é? Trata-se de
outro recurso exclusivo criado pela Indiada Buena Aventuras, onde os Índios
participantes de cada Indiada recebem por e-mail um “Código” juntamente com
as instruções de cada evento e realiza a confirmação da sua participação
através da página da Indiada.

Após realizar sua confirmação através do CheckINdio o participante
recebe um e-mail de confirmação contendo as principais informações do evento
e ainda um Link para localização do local de embarque escolhido. Para fazer
seu CheckINdio é fácil, basta acessar: http://www.indiadabuena.com.br; clicar
em CheckINdio (Mascote); informar seu RG ou CPF; informar o Código da
Indiada que foi enviado junto com às Instruções; escolher seu Local de
Embarque e Confirmar! Pronto! CheckINdio Realizado!

Acesso ao CheckINdio

Passo 1

Acesso ao CheckINdio

Passo 2

Passo 3

Passo 4

Empresa Credenciada
Empresa Credenciada
junto ao CADASTUR,
órgão do Governo
que regula e controla
atividade de Turismo
no Brasil.

Guia Credenciado
Condutor de Aventuras e
Técnico em Guia de
Turismo Regional,
Excursão Nacional e
América Latina.

Marca Registrada

Desde o dia 16/08/2016
INDIADA BUENA é Marca
Registrada pelo INPI com
Todos Direitos
Reservados sob
Processo Nº 907215289.
A Certificação Nominativa
nos dá o Direito de uso
Exclusivo da MARCA e
nenhuma outra empresa
de Turismo de Aventura
pode utilizar esta
nominação.

Dados da Empresa
Razão Social: CR DA CRUZ TREINAMENTOS EIRELI – ME
Nome Fantasia: Indiada Buena® Aventuras
CNPJ: 18.996.374/0001-74
ATIVIDADE PRINCIPAL: OPERADOR TURÍSTICO
Rua Padre Luis Mascarello, 24 – Quadra 04 – Bairro COHAB II
Bento Gonçalves / RS – CEP: 95.705-656
Alvará de Licença Municipal: 35.804
Certificado CADASTUR: 23.060160.10.0001-9
Válido de 15/01/2016 a 15/01/2018
Dados Bancários: Banco do Brasil
Agência: 0181-3 / Conta Corrente: 76447-7
Fones: (54) 99173-7277 [Vivo] e (54) 99113-1417 [Claro]
E-mail: indiadabuenabg@gmail.com
Site: www.indiadabuena.com.br
Proprietário e Responsável: Cristiano da Cruz
Guia de Turismo Credenciado CADASTUR: 23.024889.96-1
CPF: 955.693.910-53
Marca Registrada junto ao INPI, Todos os Direitos Reservados. Certificado Nº 907215289

