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Por aí
de barraca
Quem imagina que
acampamento é sinônimo de
viagem sem conforto não conhece muito bem a estrutura
que existe em produtos e lugares para quem adora a prática.
O casal paulista Thiago Lelis e Raquel Martins
encontraram no campismo
uma forma de unir tudo o
que gostam: viajar, conhecer
novos lugares, estar em contato com a natureza e fazer
novas amizades. A paixão é
tanta que eles decidiram dividir com outras pessoas
suas experiências através do
site Por aí de barraca (poraidebarraca.com.br).
“O ‘bichinho do campismo’ nos pegou de verdade no ano de 2006, e de
lá pra cá sempre que podemos, juntamos nossas tralhas e partimos acampar! A
Breja (nossa cachorrinha)
também adora participar, e
quando o local permite ela
vai junto!”, diz Lelis.
Juntos, já fizeram todo
o litoral de Santa Cata-

rina, foram para Capitólio – MG, Paraty e Trindade – RJ, Goiás – GO, entre
tantos outros destinos.
“Sempre ouço falar: nossa você acampa?
Mas não é cheio de bicho?
Você não tem cara de quem
acampa! Como assim?
Quem nunca acampou tem
uma ideia muito errada do
que é. No meu ponto de vista, cada um, de uma maneira particular, pode acampar
do seu jeito, ou seja, com
ou sem luxo. Todos imaginam que acampar é pegar
sua iglu minúscula e armar
no meio do mato, tomar banho de rio e fazer as necessidades atrás da moita (isso
também existe), mas o meu
acampar é diferente”, explica Raquel.
Ela conta que, entre seu
equipamento, tem uma barraca familia e um gazebo.
Na barraca fica montado
o quarto com um delicioso colchão tamanho King
Size e a parte da frente é sua

O casal durante acampamento em Capitólio - MG

sala, onde coloca um tapete para poder sentar e bater
papo. No gazebo, monta a
mesa, fogão, ou seja, é a área
de cozinha, para receber os
amigos e tomar umas cervejinhas quando vem chuva.
Além disso, há cam-

Dicas para quem vai acampar pela primeira vez
Para quem vai acampar
pela primeira vez, fique
sabendo: você vai
esquecer de algo que não
poderia ter esquecido.
Pelo menos é o que afirma
Raquel. Pensando nisso,
eles preparam algumas
dicas para ajudar quem
quer começar a curtir
a natureza viajando e
conhecendo o mundo
em uma barraca.
1. A escolha da barraca

Quando for comprar sua barraca, pesquise tudo sobre ela, mas o principal é: o sobre teto vir até o chão para que não junte
água nas emendas e costuras. A marca da
barraca é muito importante, sim, elas não
são todas iguais

2. Preste atenção onde
vai montar sua barraca

O local deve ser plano e não possuir pedaços
de paus, pedras ou qualquer outro objeto
que possa danificar a barraca e o colchão

3. Montagem da barraca

Nunca deixe para aprender a montar sua
barraca no camping, sempre monte ela
na sua casa antes de ir acampar para,
assim, evitar imprevistos

4. Escolha bem o camping

Veja se possui cozinha comunitária, se
vende gelo e carvão no local, banheiros
quentes e pontos de energia

5.Tela de mosquiteiro
sempre fechada

Manter a tela sempre fechada não irá
bloquear apenas a entrada de mosquitos,
mas também de aranhas e outros bichinhos indesejados

6. Papel Higiênico

É sempre importante levar, uma vez que
não são todos os campings que deixam o
papel disponível

7. Extensão para
buscar energia

Nem sempre os pontos de energia ficam
próximos de onde irá montar sua barraca,
por isso uma extensão com cerca de 15 a
20 metros é sempre bem vinda

8. Lanterna

Nunca esqueça esse item. Principalmente para quem precisa usar o banheiro a
noite, a lanterna é indispensável para ir
iluminando o caminho

9. Kit primeiros-socorros

Esse item é muito importante, tenha
sempre em mãos. Coloque sempre o
repelente e o protetor solar

10. Sacos plásticos

Deixe sempre dois sacos para uso diário,
sendo um para os orgânicos e outro
para reciclados. Mesmo que o camping
não separe, lembre-se: você está
fazendo a sua parte

pings com infraestrutura
de dar inveja a hotel, como
o que ficaram em Florianópolis. “O Camping é todo
asfaltado por paralelepípedos e os locais onde as barracas podem ser montadas
é gramado e arborizado. A

portaria é controlada 24horas, há área de churrasqueiras coletivas em local coberto com mesas e bancos e um
espaço com pia e fogão pequeno e bem pouco usado.
Há um lago e banheiros femininos e masculinos com

chuveiros aquecidos e limpos”, diz Lelis.
Se você se interessou
sobre o assunto, não deixe
de dar uma olhada no site
do casal, onde há várias dicas de lugares, campings e
fotos das viagens.

