Feira de Santana - Morro São José - BA

Altitude: 650m. Desnível: 450m. Quadrante: NE | E | SE

Local: Morro São José - Distrito De Maria Quitéria - Feira de Santana - BA

Altitude: Rampa 1: 450 metros. Rampa 2: 650 metros.

Desnível: Rampa 1: 250 metros. Rampa 2: 450 metros.

Quadrante: Nordeste (NE), Leste (E), Sudeste (SE).

WayPoint: 1ª rampa: S12°07'05.42" W039°03'09.59" 2ª rampa: S12°06'53.00" W039°03'18.39"

Acesso: Aproximadamente 115km da capital Salvador, em Feira de Santana, seguir em direção a rodovia BR-116
Norte, 6km depois da entrada do distrito de Maria Quitéria, seguir até o povoado de Pé de Serra e a partir desta
localidade seguir as placas indicativas até a área de pouso,onde se visualiza facilmente a estrada de subida para
a rampa de fácil acesso, em épocas de chuvas mais indicado para carros 4x4. Da saída de Feira De Santana até
o morro São José são aproximadamente 16km.

Decolagem: Opção de duas áreas de decolagens naturais com diferentes altitudes, uma com 450m e outra com
250 m de desnível, sendo esta a mais utilizada pois facilmente ganha-se altura de voo. Decolagens amplas, para
4 parapentes simultaneamente, rampa natural para asa delta.

1/3

Feira de Santana - Morro São José - BA

Pouso: Pouso oficial muito amplo e sem obstáculos, tanto para parapente e asa delta, diversas opções de pousos
alternativo.

Melhor Época: Possibilidade de voo o ano todo. Época de chuvas entre os meses de Junho, Julho e metade de
Agosto.

Clube Responsável: AFVL (Associação Feirense de Voo Livre) Contatos: Karol (75)99715-8002 - Carlos
(75)99863-2807 Gera (71)99630-0203.

Prós: Fácil acesso ao morro e a decolagem, ótimos voos de cross-country ao longo de duas das principais
estradas Baianas
(BA-052 estrada do feijão e a BR-324), oferecendo um resgate fácil e rápido ,
maravilhosos voos de final de tarde. Voos de lift pela manhã e final de tarde.

Contras: No mês de dezembro, a partir das 16h o vento fica muito forte.

Informações gerais: Feira de Santana é uma das maiores cidades da Bahia (700 mil habitante ), com uma grande
variedade de hotéis, restaurantes e lazer. Recomendamos a Pousada Itajuípe, por sua proximidade com o morro
São José e por sua qualidade e custo beneficio. (75) 3226-1409 / 3226-1199 | (75) 98268-5249 (WhatsApp).

Recordes: Parapente: 140 kms por Martin Portman.

Informações por: José Carlos De Souza (josecarlosde.souza@gmail.com).
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Assista um vídeo do local
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Mapa de localização
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