Roca Sales - Morro do Bicudo - RS

Altitude: 450m. Desnível: 400m. Quadrantes: N|NE|NW

Local: Morro do Bicudo (Rampa Norte) - Roca Sales - RS

Altitude: 450 metros.

Desnível: 400 metros.

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

WayPoint: -29.325734, -51.857531.

Acesso: Roca Sales esta localizada a aproximadamente 145km de Porto Alegre (capital do
estado). A rampa de voo livre se localiza no Morro do Bicudo, aproximadamente 5km do centro
da cidade. O local é bem conhecido na região, fácil de conseguir informações para se chegar a
rampa. Subida em estrada de chão, indicado para carros com tração traseira e 4x4.

Decolagem: Rampa natural, com grande espaço e fácil decolagem.

Pouso: Pouso com área de bom tamanho, logo a baixo da decolagem. Muitas opções de
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pouso alternativos na região.

Melhor Época: Possibilidade de voos durante todo o ano, melhor atividade térmica entre os
meses de outubro e março.

Clube Responsável: AVTL - Associação do Vale do Taquari de Vôo Livre.

Prós: Ótimo potencial para voos de XC, bom voo de lift, permitido pouso na rampa. A rota
clássica do XC (Norte/Nordeste) é para a direção as cidades de Lageado / Venâncio Aires /
Santa Cruz do Sul, quase sempre seguindo a rodovia, e com fácil resgate. Rampa com
NOTAN. Atenção ao espaço aéreo da região.
Acesse aqui o arquivo do espaço aéreo
das rampas de Roca Sales / Encantado

Contras: Acesso um pouco difícil para carros de tração dianteira.

Informações gerais: Estrutura hoteleira na cidade vizinha, Encantado.

Recordes: Parapente: 202km do piloto Sandro Mottin em 16/12/2016 voando BDG Cure. Con
fira o voo do recorde no site do XC Brasil

Informações por: Sandro Mottin.

Outras rampas próximas: A cidade de encantado oferece mais uma possibilidade de
decolagem.
Veja a rampa de voo livre de Encantado aqui.
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Assista um vídeo do local

Mapa de localização
{phocamaps view=map|id=390}
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