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Condomínio tem praia artificial com
piscina que recria um mar de ondas
perfeitas
A Praia da Grama fica na cidade de Itupeva, interior de SP, e
seu “mar” oferece até 30 tipos diferentes de ondas,
agradando iniciantes e também surfistas de longa data
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Quem disse que é preciso ir até o litoral para surfar? Na
cidade de Itupeva, que fica a uma hora de distância de São
Paulo, já existe uma praia artificial com direito à piscina que
recria perfeitamente as ondas do mar. Tudo isso dentro de um
condomínio privativo e voltado para seus moradores e
convidados.
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A Praia da Grama, como é chamada, oferece basicamente
tudo que é possível encontrar em uma praia convencional: orla
de areia com quase um quilômetro de extensão, água para se
banhar, coqueiros, além de espaços para a prática de
esportes, academia, SPA, restaurantes, lojas e espaço para
eventos.

São 28 mil metros quadrados de espelho d’água que imitam o
mar, com a possibilidade de criação de 30 tipos diferentes de
ondas, desde as mais tranquilas para os iniciantes até ondas
enormes, daquelas amadas pelos surfistas. A capacidade é de
900 ondas por hora e até 100 pessoas ao mesmo tempo.
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Essa é a primeira piscina de ondas privativa do mundo com
tecnologia Wavegarden, uma empresa espanhola especialista
no assunto. O projeto é fruto de parceria com a KSM Realty,
responsável pelo empreendimento imobiliário intitulado
Fazenda da Grama.
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