Baixo Guandu - Rampa da Galinha - ES

Altitude: 730m. Desnível: 584m. Quadrante: N | NE | W | NW

Local: Rampa do Galinha - Baixo Guandu - Distrito de Ibituba - ES

Altitude: 730 metros.

Desnível: 584 metros.

Quadrante: Norte (N), Nordeste (NE), Oeste(W), Noroeste (NW).

Waypoint: -19.736291, -40.996556

Acesso: Vindo da cidade de Baixo Guandu, pegar a rodovia ES-165 em direção a Ibituba,
chegando na localidade de Barra do Santa Rosa (referência mercearia Dumer), entrar a
esquerda e subir por mais 3km até avistar um pequeno prédio, com uma entrada a esquerda,
que é a subida da rampa, com aproximadamente 9km, qualquer carro chega na rampa.

Decolagem: Decolagem natural em área gramada. Possibilita várias decolagens simultâneas.

Pouso: Pouso oficial logo abaixo da decolagem, bem grande e ao lado da estrada. Diversas
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outras opções na rota de XC.

Melhor Época: Possibilidade de voo durante todo o ano, porém analisando os melhores voos
da rampa, a melhor época é nos meses de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro,
fevereiro e março (primavera/verão).

Clube Responsável: Sem registro até o momento.

Prós: Excelente para o voo XC. A condição da região é bem seca, portanto teto alto com boas
nuvens. A tirada pode ser feita em várias direções, o voo de triangulação é um ponto positivo
do local podendo fazer triangulações de até 40km, condição de micro-clima funcionando o ano
todo.

Contras: Não recomendado pra iniciantes no horário de pico, pois a atividade térmica é
intensa. Iniciantes e pilotos com pouca experiência de voos em térmicas fortes devem optar
pela decolagem pela parte da manhã ou mais para o final de tarde.

Informações gerais: Mais uma opção boa opção de voo próximo a já consagrada rampa do
Monjolo
,
bem conhecida dos pilotos capixabas. Modesta infraestrutura hoteleira e de restaurantes em
Baixo Guandu.

Recordes: Sem registro até o momento.

Informações por: Edival Westphal (editelc64@hotmail.com / (27)99793-0608)
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Assista um vídeo do local

Mapa de localização
{phocamaps view=map|id=392}
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