Areia Branca - Rampa da Praia da Ponta do Mel - RN

Altitude: 120m. Desnível: 120m. Quadrante: N|NE

Local: Rampa do Mel - Praia da Ponta do Mel - Areia Branca - RN

Altitude: 120 metros

Desnível: 120 metros

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

WayPoint: 4° 57' 39.078"S 36° 52' 31.494"W

Acesso: 60 km a partir de Mossoró/RN, através da RN-110. Você terá acesso após 40 km de
rodovia, à RN-404 que faz parte do Polo Costa Branca. Logo após 20 km percorridos na
rodovia RN-404, você chega à Praia da Ponta do Mel. Existem placas informativas, mostrando
o caminho até a entrada da rampa.

Decolagem: Natural em areia. Decolagem de falésia.
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Pouso: O pouso pode ser feito um pouco a frente do local de decolagem, onde se perde um
pouco de pressão, como também pode ser feito na praia. A falésia fica a uns 200 metros de
distância da praia.

Melhor Época: De novembro à julho, com possibilidade de voo durante o ano todo.

Clube Responsável: Asas Mossoró.

Prós: Local perfeito para a prática de voo livre de lift, dependendo da condição do vento, voos
de até 400 metros de altura, avistando o oceano atlântico, APA das dunas do Rosado (
Segundo maior parque de dunas do Brasil), Porto Ilha (Plataforma marítima à 26 km do
continente para o transporte de sal), e o parque eólico. Sem contar que a vista do pôr do sol é
incrível.

Contras: Decolagem com vento forte, requer atenção.

Informações gerais: Única praia do mundo, onde o sertão e a caatinga se encontram com o
mar. Local foi palco de várias gravações de filmes nacionais e novelas. Aqui sim, consideramos
que é verão o ano inteiro. Possui pousadas e restaurantes na praia e também uma empresa
que é pioneira e única no setor de passeios na região. Procurar por Vicente Holanda - Aloha
Entretenimento (84) 9 9815-4177
facebook: https://www.facebook.com/alohaentretenimento

Recordes: Sem registro até o momento.

Informações por: Vicente Holanda ( vic_aloha91@yahoo.com )
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Assista um vídeo do local

Mapa de localização
{phocamaps view=map|id=359}
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