Nesse post, o demonstre irá te apresentar ideias radicais caso você deseja se aventurar.

15 Ideias radicais
Se você pretende quer fazer coisas que você jamais fez antes, o demonstre trouxe uma lista
de ideias radicais para você fazer.

Tatuagem – Ideias radicais
Se a sua família é totalmente tradicional e religiosa acredito que uma tatuagem é uma ideia
muito radical. Brincadeiras à parte, fazer a primeira tatuagem é uma ideia radical, pois é
algo que será eternizado na sua pele.

Ideias de tatuagens radicais
Apesar que atualmente tatuagens são algo considerado comum, fazer uma tatuagem grande
é uma forma de radicalizar, ou “fechar um braço” por exemplo.

Ir à praia – Ideias radicais
Você deve estar se perguntando o que há de radical para se fazer na praia se é um lugar
totalmente tranquilo e para relaxar.

Ideias radicais do que fazer na praia
Surfar é uma das coisas mais radicais a se fazer na praia, além de você se divertir muito, irá
viver uma aventura jamais vivida antes.

Salto ornamental – Ideias radicais
Pode parecer algo totalmente comum, mas olhando de um ponto de vista diferente, existem
mais opções do que saltar de um trampolim.

Ideias de local para fazer um salto radical
Saltar de um penhasco além de ser uma aventura e tanto, será uma experiência inesquecível
pelo contato com a natureza.

Pular de paraquedas – Ideias radicais
Com certeza uma das maiores ideias radicais para se realizar. Pular de paraquedas é uma
das atividades mais intensas e um dos momentos únicos.

Ideias do que fazer durante o salto de paraquedas
Filmar para eternizar esse momento é importante, entretanto aproveitar a vista é melhor
ainda, então priorize a vista do que a filmagem.

Acampar – Ideias radicais
Acampar deve ser o sonho de qualquer pessoa que ainda não foi. Comer marshmallow em
volta da fogueira é um dos maiores sonhos da adolescência de qualquer um.

Itens para se levar para um acampamento
Se você vai acampar, é essencial que você leve acessórios como:

1 Barraca
2 Comida
3 Lanterna
4 Kit de primeiros socorros
5 Água
6 Repelente
7 Bussola

Fazer trilha – Ideias radicais
O contato direto com a natureza sempre será a melhor escolha. Você verá animais de perto
que jamais viu antes e respirará um ar totalmente puro.

Ideias que você deve levar para fazer uma trilha
É importante saber que você é o visitante, então você deve respeitar a natureza! Não deixe
lixo durante sua caminhada e nem retire coisas do lugar.

Fazer intercâmbio – Ideias radicais
Para quem é apegado à família e aos costumes brasileiros, fazer intercâmbio é uma proposta
radical. Ir parar um país que você não conhece a cultura e não tem domínio total da língua é
uma aventura e tanto.

Ideias radicais de países para estudar
Quando o assunto é intercambio, a maioria faz ligação ao norte da América, Inglaterra,
Espanha e Austrália, porém existem países que fogem da cultura desses povos que você
deve conhecer.
1 África do Sul
2 Inglaterra
3 China
4 Malta
5 Colômbia

Escalar – Ideias radicais
Escalar é algo do alcance de todos, pois pode ser uma atividade realizada em zona rural e
em zona urbana.

Ideias radicais de local para escalar
Nem todos possuem condições financeiras para ir escalar as mais belas montanhas do
mundo, porém, existem diversos locais urbanos adaptados para você fazer tal ato, como por
exemplo, tuneis, pontes e prédios.

Mergulho – Ideias radicais
Se você deseja uma experiência incrível, mergulhar é a ideia perfeita, pois além de ficar
muito tempo respirando debaixo da água, você verá de perto seres vivos que você só viu

pela televisão.
Para ter um mergulho saudável é necessário verificar a temperatura da água, sempre estar
acompanhado e ter os equipamentos necessários para evitar lesões e ferimentos.

Ideias radicais de local para mergulhar
Local para mergulhar: Água doce
Além de estar mais próximo dos centros populacionais, o mergulho em água doce pode
proporcionar uma vista incrível, cavernas que se formam ao longo dos anos e a vista de
navegações naufragadas em perfeito estado, pois a água doce tem maior conservação.

Imagem de peixes de água doce.

Locais para mergulhar: Água salgada
Mergulhar no oceano é ideal para aqueles que buscam apreciar de perto a beleza da
natureza, nadar com espécies de peixes, ver corais e até mesmo grandes navegações
naufragadas.

Imagem de peixes de água salgada.

Bungee Jumping – Ideias radicais
O suspense de “será que a corda vai quebrar” é o que faz criar mais expectativa para tornar
um salto de Bungee Jumping mais radical.

Ideias radicais de local para fazer um salto de
Bungee Jumping
O bungee jumping é uma atividade que pode ser realizados em guindastes, helicópteros e
até mesmo pontes. Invista em uma boa empresa de salto e caia nessa aventura.

Voo livre – Ideias radicais
O voo livre é um esporte radical pois o nome já diz tudo, o voo é totalmente livre, de forma
que o responsável por controlar seus movimentos é ninguém menos do que você!

Ideias de Voo Livre
Ideias de voo livre: Asa delta
O voo de asa delta é capaz de conseguir uma velocidade gigantesca, uma aventura radical
que com certeza você jamais irá esquecer.

Ideias de voo livre: Parapente
O voo de parapente é caracterizado por possuir um lugar para sentar e por poder aproveitar
melhor a vista pois ele alcança menos velocidade.

Skate – Ideias radicais
Andar de skate é uma das atividades radicais mais comum entre jovens e adolescentes. O
skate além de ser um meio que te leva para lugares, pode permitir fazer muitas manobras.

Ideias de manobras radicais para fazer de skate
1. SS Flip
2. No Frab 720
3. Ollie 360 Flip

Ciclismo Mountain Biking – Ideias radicais
O ciclismo mountain biking é um esporte idealizado para individuos que buscam adrenalina
e aventura.

Ideias de locais para realizar o ciclismo
mountain biking
O mountain biking é realizado em locais considerados irregulares para os que praticam o
ciclismo de estrada. Pode ser feito em altas montanhas ou locais que tenham elevações,
jamaias realizado em áreas planas.

Rafting – Ideias radicais
Se você e seus amigos amam água e buscam sair um pouco da rotina e fazer atividades que
jamais fizeram antes, o rafting é o plano ideal.

Ideias de local para realizar o rafting
O rafting é ideal para quem busca total aventura. O esporte é realizado em rios com
correntezas que podem conter obstáculos no caminho, como grandes quedas e até mesmo

rochas.

Slackline – Ideias radicais
Aparentemente parece um esporte tranquilo que só busca o equilíbrio. entretanto, o
slackline passa a se tornar difícil de acordo com as suas modalidades.

Ideias radicais para o Slackline
O slackline pode variar de acordo com sua extensão e altura. A técnica mais radical é a
highline, que é praticada nas alturas, entretanto, para se aventurar nessa modalidade, é
preciso dominar o slackline, já que essa modalidade não possui nenhum equipamento de
segurança.

Nos vemos por aí!
Viver intensamente e se aventurar é muito bom, entretanto, nunca se arrisque demais,
segurança em primeiro lugar.

