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EMPRESA

Constituída em Janeiro de 2004, a GET HIGH surge na sequência da evolução da escola de páraquedismo
QUEDA LIVRE, criada em 1998. O objectivo primordial da GET HIGH é o de, através das experiências de evasão
e aventura que proporciona, valorizar as pessoas na sua individualidade. Todos nós temos forças e capacidades,
muitas vezes impensadas, que nos podem levar muito mais longe do que julgamos possível. Há que acreditar e
redireccionarmo-nos para os nossos sonhos e para a Vida. A GET HIGH é uma força positiva que encoraja, que
faz acreditar, que contraria, que liberta, que mostra que é possível tornando realidade.
SERVIÇOS

A QUEDA LIVRE foi criada em 1998, por Mário Pardo o mais conceituado Skydiver e Base Jumper português; é uma
organização que se dedica essencialmente a actividades relacionadas com o ar, com especial enfoque na área do
páraquedismo. Desde então desenvolve a sua actividade, com particular incidência na vertente de Escola, tendo até à
data formado já centenas de alunos. Todos os instrutores são qualificados e certificados nas actividades que
desempenham, bem como todos os equipamentos da escola cumprem os regulamentos, sendo periodicamente
inspeccionados e autenticados.
A QUEDA LIVRE é a escola mais procurada em Portugal, por todos os que desejam voar mais alto e ter asas próprias!

Em 2010, com o apoio do Turismo de Portugal, Mário Pardo sentiu a necessidade de desenvolver uma abordagem
global e de criar uma maior proximidade com os clientes europeus, nasceu assim o SKYDIVE EUROPE, o nome do
Centro Internacional de Páraquedismo, a 21 de Maio de 2011.
É um espaço único, que o acolherá numa magia contagiante. Diferente de tudo o que já experimentou, um
local repleto de alegria e vida, cheio de entusiasmo.
Actualmente, o SKYDIVE EUROPE opera em duas aliciantes Drop Zones, uma em Figueira dos Cavaleiros e a
segunda em Espinho. No mundo do SKYDIVE EUROPE irá encontrar a equipa de excelência, que terá o prazer de o
receber de braços abertos e proporcionar-lhe momentos realmente inesquecíveis. São profissionais certificados pela
FPPQ (Federação Portuguesa de Páraquedismo) bem como pela USPA (United States Parachute Association), e
outros orgãos institucionais.
São sempre respeitados a um alto nível as certificações e regulamentos do material da escola, inspeccionado
e autenticado regularmente.
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INFRA-ESTRUTURAS

ESPINHO
A poucos quilómetros do Aeroporto Sá Carneiro no Porto, a cidade de Espinho possui fáceis e rápidas vias de comunicação com o país e
estrangeiro. A cidade de Espinho tem para oferecer, além das suas formosas praias com 8km de extensão, cheias de luz e cor, muitas outras
atracções como a prática de desportos aquáticos, um campo de golfe, casino, complexo de ténis, hipismo, etc.
Depois de criar o 1º Centro Internacional de Páraquedismo, situado no coração do Alentejo, em 2010, Mário e a sua equipa continuam a
partilhar sorrisos e em 2013 abraçaram mais um projecto audacioso:

VOAR SOBRE O MAR!
Actualmente equipado com um Cessna 182, com capacidade para 4 pessoas, a nossa equipa leva grupos a saltar sobre a água todas as
semanas. Levamos pares de dois tandems também com a possibilidade de voos contínuos.

Ao s a i r d o av i ã o, o c l i e n t e t e m v i s t a p a r a t o d a u m a e x t e n s ã o d a c o s t a p o r t u g u e s a , d e l i n e a d a p e l o A t l â n t i c o.
Para além das aterragens no Aero Clube da Costa Verde, onde está localizada a operação, são também feitos saltos com aterragens na
praia – perfeitos no final de um dia de Verão!
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EXPERIÊNCIAS

SALTOS TANDEM
O Salto Tandem é uma experiência única e inesquecível, na qual o cliente se liberta, com a sensação da Queda Livre em pura adrenalina.
Após alguns segundos, com a abertura do páraquedas, descontrai-se, entrando quase numa outra dimensão, onde se pode observar a
paisagem e sentir-se mais próximo da Natureza no seu todo.
No Salto Tandem, ou salto bi-lugar, o cliente está “preso” a um instrutor. Utiliza-se um arnês apropriado, com quatro apertos distribuídos,
sendo que cada um tem a capacidade para suportar cerca de 2,5 toneladas.

No dia do salto, após a chegada ao aeródromo, é feito um briefing ao cliente (cerca de 5 a 10 minutos), com o intuito de o informar sobre
os procedimentos e de o ajudar a desfrutar ao máximo o seu voo. Veste um fato próprio para VOAR e está pronto para abrir as asas à
saída do avião.

SEM DÚVIDA UMA EXPERIÊNCIA FANTÁSTICA E TOTALMENTE EMOCIONANTE!
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EXPERIÊNCIAS

VOO RADICAL
Para quem ainda não ganhou a coragem para saltar, pode desfrutar de uma experiência de contacto com o páraquedismo: o lugar do
co-piloto! Nesta viagem fantástica, pode ver como se voa com tantos botões e instrumentos, tirar umas boas fotografias, e sem dúvida,
partilhar a emoção no grande momento da saída dos páraquedistas do avião.

É como estar na “fila da frente” e acompanhar as expressões ansiosas nos rostos dos novos saltadores aquando da abertura da porta do
avião...Todos saem lá para fora, fica tudo nas mãos do piloto, e aqui sim: começa a pura EMOÇÃO! O avião voa em alta velocidade em
direcção à terra e sentimos borboletas pelo corpo todo. Um voo espectacular de aprox. 25 minutos repleto de aventura!

WWW.SKYDIVEEUROPE.COM

FORMAÇÃO

CURSO IQL (INICIAÇÃO À QUEDA LIVRE)
O Curso de Iniciação à Queda Livre é constituído por uma aula teórica (cerca de 6 a 7 horas), seguro desportivo, e o 1º salto autónomo
em Queda Livre a 13.000 pés, ou seja, corresponde ao primeiro nível do curso de Queda Livre Acelerada. O aluno salta acompanhado por
dois instrutores que o acompanham no momento da Queda Livre, realiza simulações de abertura e é o aluno que “abre” o seu próprio
páraquedas. Depois do páraquedas aberto, o aluno é acompanhado durante o voo com a asa aberta até à aterragem, com comunicação
via rádio por parte do seu instrutor, que o acompanha até ao final.

OBJECTIVOS
Considera-se o primeiro passo para a iniciação em Queda Livre, onde o aluno consegue sentir todas as emoções e será esta experiência
que o levará a continuar os restantes níveis que completam o curso de QLA (Queda Livre Acelerada).
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FORMAÇÃO

AFF (QUEDA LIVRE ACELERADA)
O curso de AFF é constituído, para além de uma componente teórica, por uma série de saltos que correspondem a diferentes níveis de
formação. Tem uma progressão acelerada que permite, obviamente, aprender a conhecer e dirigir o páraquedas e sobretudo, a controlar o
corpo em Queda Livre. O curso tem uma instrução personalizada, sendo constituído por oito níveis (sete dos quais correspondentes a sete
níveis de evolução). Nos três primeiros é acompanhado por dois instrutores, nos restantes quatro por um. O oitavo e último nível
corresponde à confirmação de tudo o que se aprendeu e como tal é sozinho. Cada salto é filmado para que os instrutores possam depois
fazer uma avaliação precisa do mesmo. Os vídeos dos saltos constituem um instrumento fundamental para a avaliação do desempenho do
aluno.

OBJECTIVOS
Tornar o aluno piloto do seu próprio veículo, como quem diz – do seu próprio corpo. Aprender todas as manobras básicas de Queda Livre.
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VALORES DAS ACTIVIDADES

SALTOS TANDEM

SALTOS TANDEM
ESPINHO

FIGUEIRA DOS CAVALEIROS

TANDEM BEST PRICE

TANDEM EXTREME

139€

179€

3000M

10 %

TANDEM

185€
10% DESCONTO PARA GRUPOS DE 6 AMIGOS

4200M

2 PESSOAS

175€ CADA

DESCONTO

PARA GRUPOS
DE

TANDEM PRESTIGE

6 AMIGOS

TANDEM ULTIMATE

219€

1090€

5000M

TOP GUN EXPERIENCE

SALTOS

SOBRE A PRAIA

THE SKYDIVING

REGISTO DE IMAGENS OPCIONAIS
FIGUEIRA

ESPINHO

FIGUEIRA

VIDEO OU FOTOS
EXTERNOS

HANDYCAM FOTOS
OU VIDEO

50€

60€

85€

60€
VIDEO E FOTOS
EXTERNOS

HANDYCAM FOTOS
E VIDEO

80€

ESPINHO

90€

90€

115€

VOO RADICAL

AA

49,90€

349€

CURSO IQL

CURSO AFF

349€

1500€
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ESPERAMOS POR SI NO PRÓXIMO VOO,
PARA UMA AVENTURA INESQUECÍVEL!

MARCAÇÕES

+ 351 210 190 952
+ 351 939 900 009
JUMP@SKYDIVEEUROPE.COM
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FACEBOOK.COM /
TWITTER.COM /

SKYDIVEEUROPE.EU
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WWW.SKYDIVEEUROPE.COM

