Day Tour “Paragliding voor twee” (DT011 UMB)
Een opwindend avontuur in de Umbrische lucht
Code tour: DT011UMB

Als de must van de zomer een "vakantiebelevenis in de buitenlucht" is, dan heeft Umbrië zoveel
te bieden. Deze dagtocht is voor liefhebbers van avontuur en schoonheid van de natuur in alle
vrijheid.
In de prachtige omgeving van de stad Assisi en het park van Monte Subasio, kunt u van een
vlucht in tandem-paragliding genieten. Een geautoriseerde instructeur of een piloot zal u
begeleiden, zodat u in alle veiligheid van deze emotie kunt genieten.
Zittend in een comfortabel zitje met de piloot achter je, hoef je maar een klein stukje te rennen op
een dalende weide, de aarde zal zich langzaam onder je voeten losmaken en de vlucht begint. Je
voelt een lichte bries die je gezicht streelt: het gevoel van veiligheid en stabiliteit geeft je een
sensatie van vrijheid, lichtheid en vreugde. Na een prachtige vlucht zal je langzaam weer de vaste
grond voelen. Neem van ons aan, zodra je weer stevig op twee voeten staat en je kijkt naar de
lucht, dan voel je een groot verlangen om deze geweldige ervaring opnieuw te beleven.
Wat is paragliding? Hier enkele extra informatie.
Paraglider of schermvlieger is een soort flexibele vleugel gemaakt van een special stof met een
zitje voor de piloot en in dit geval ook voor de medevlieger. Een eenvoudige en leuke manier
om een droom waar te maken: vliegen! Je vliegt met zijn tweeën en tijdens de vlucht wordt je
begeleidt en bijgestaan door een professionele instructeur: zittend voor ervaar je de sensatie van
vliegen. Wat deze sport echter geweldig maakt, is niet alleen de mogelijkheid om de wereld van
bovenaf te zien, maar ook het besef dat je in vrije vlucht bent, begeleid door een deskundige
instructeur met 25 jaar vliegervaring!
1

De momenten van wachten, de aanloop, de start, Umbrië van bovenaf gezien ... unieke emoties
die je kunt beleven als je naar Assisi komt en in alle veiligheid voor een tandemvlucht kiest.
Vliegen is niet meer alleen een droom!

Waar kun je vliegen in Umbrië?
Je kan vliegen op de Monte Subasio (Assisi), in het park van Monte Cucco (Sigillo) en op Monte
Baldo (Gubbio). Alle drie de plekken zijn fantastische ervaringen en het landschap is van grote
naturalistische en spirituele waarde.
Periode: dagelijks, op verzoek, het gehele jaar door.
Wanneer je boekt is het goed om 2/3 data te geven, omdat deze activiteit erg van het weer
afhangt. De leraar / piloot evalueert de weercondities voor iedere vlucht (wind, geen wind, kans
op regen etc). Hij heeft genoeg ervaring om in te schatten of er gevlogen kan worden. De dag
voordat j e geboekt hebt, wordt er contact met je opgenomen en medegedeeld of er gevlogen kan
worden.
Duur: De vlucht zelf duurt 15 tot 40 minuten, maar de voorbereidingen duren ook circa 1,5 uur:
transfer naar het punt op de berg vanaf waar er gevlogen wordt, het voorbereiden van de
paraglider, opstijgen en landen.
Op verzoek kan er langer gevlogen worden, door gebruik te maken van de opwaartse warmere
luchtstromen, die de glider hoger brengen en waardoor er langer gevlogen kan worden. Dit is
echter alleen mogelijk voor wie al eerdere vliegervaringen heeft.
Niveau: gemakkelijk.
De tandemvlucht is een ervaring die voor iedereen geschikt is, zonder leeftijdsgrenzen
(minimumgewicht is echter 30 kg - maximumgewicht 100 kg). De vlucht is ook geschikt voor
mensen die last hebben van hoogtevrees (bijvoorbeeld bij het uitkijken vanaf het balkon). Het is
wetenschappelijk bewezen dat je bij paragliden normaalgesproken geen last hebt van
duizeligheid, aangezien er geen vaste referentiepunten zijn: de 'sensor' van ons evenwicht die de
duizeligheid regelt, wordt alleen geactiveerd als we staan, dus tijdens de vlucht, comfortabel
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zitten en in beweging, en dankzij de afwezigheid van optische referenties met de grond, kan
duizeligheid niet optreden.
Deelnemers: vanaf 1 persoon. Er zijn meerdere piloten aanwezig, dus een familie of groepje
vrienden kan tegelijk vliegen.
Prijs: v a n a f € 140,00 (prijs op verzoek voor vluchten in Gubbio en Sigillo) Met 6 of meer personen
10% korting
Wat is inbegrepen in de dagtocht:
 Paragliding vlucht
 Transfer naar het startpunt op de berg vanaf het ontmoetingspunt aan de voet van Assisi,
Gubbio of Sigillo
 Uitrusting die nodig is om te vliegen, inclusief de helm
 Expert leraar, die met je samen vliegt
 Souvenir video
Binnen ongeveer 10 km van het landingsveld kunt u gratis gebruikmaken van een pendeldienst.
Verder weg (meer km), is de prijs voor een transfer op aanvraag.
Niet inbegrepen:
 Het reizen naar en van het startpunt waar u uw auto kan laten staan
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