
 
 
 

Reisnotities Hike & Fly - Chamonix 
 
Hallo allemaal, 
 
Leuk dat je meegaat met onze hike & fly trip! In deze brief vind 
je alle benodigde informatie over dit avontuur. Het is belangrijk 
dat je deze informatie van tevoren goed doorleest. Mocht je na het lezen nog vragen hebben, dan kun je 
gerust e-mailen naar info@paragliding.nl. 
 
Reisdata en verzamelpunt 
Voor de reisdata verwijzen wij naar het programma overzicht op onze website. Op de eerste dag van de reis 
verzamelen we om 9.00 uur in het hotel waar het instructieteam van Paragliding Holland verblijft. De eerste 
dag van de reis is gelijk aan de eerste datum zoals vermeld op de website. 
 
Voorbeeld: code 4 Italie zondag 30 april t/m vrijdag 6 Mei. De reis begint dan op zondag 30 April. 
 
Het PaHo team blijft op de laatste dag van de reis tot minstens 17.00 u beschikbaar. 
 
Routebeschrijving 
Je kunt met de auto gemakkelijk in een dag in Chambery komen. Rij via Luxemburg, Metz, Nancy, Dijon 
naar Lyon en ga dan naar het oosten richting Chambery. 
 
Carpoolen 
Als je met een andere cursist wilt meerijden of als je bereid bent andere cursisten mee te nemen, kun je dat 
aangeven op ons forum op de website. We hebben daar een speciaal carpool forum voor. 
 
Vervoer tijdens de reis  
Het vervoer de berg op gebeurt met de benenwagen of met lokale kabelbaantjes. De kosten voor de 
kabelbaantjes zul je zelf ter plaatse moeten voldoen. Datzelfde geldt voor eventuele kosten voor openbaar 
vervoer indien je besluit daarvan gebruik te maken om bij het volgende hotel te komen. Inbegrepen bij de 
prijs van de reis is het dagelijks vervoer van je bagage van plek A naar plek B. We verzoeken je wel 
dringend om je bagage die je achterlaat tot een minimum te beperken zodat het ook allemaal daadwerkelijk 
in de volgauto past. 
 
Accommodatie - adressen en telefoonnummers  
Je overnachtingen tijdens de reis worden door PaHo geregeld. We doen ons best om in alle 
overnachtingsplekken een voordelig hotelletje te vinden inclusief ontbijt en avondeten. De kosten van de 
overnachtingen zul je ter plaatse aan het hotel moeten voldoen. 
 
Hotel: Het aankomsthotel in Chambery is nog niet bekend, zodra we weten waar we verblijven zullen we 
degenen die zich hebben ingeschreven hiervan op de hoogte brengen. 
 
Verzekering en disclaimer 
Om aan onze reis deel te mogen nemen, ben je verplicht een reisverzekering te hebben die luchtsporten niet 
uitsluit. Je kunt zo’n verzekering desgewenst via ons afsluiten. Op dag 1 van de reis dien je het 
‘verzekerings- en disclaimerformulier’ ingevuld en ondertekend te overhandigen aan het instructieteam. Je 
kunt dit formulier van onze website downloaden bij ‘Inschrijven’. Je instructeur zal tijdens het 
kennismakingsgesprek om dit formulier vragen. Zonder dit ondertekende formulier kun je niet aan 
onze reis deelnemen! Heb je een reisverzekering bij ons afgesloten dan hoef je slechts op ons formulier 
aan te vinken dat de polis via ons loopt. Verdere gegevens hebben we dan niet nodig. 
Mocht er onverhoopt iets gebeuren dan is het van cruciaal belang dat het instructieteam over de juiste 
verzekeringsgegevens en contactgegevens beschikt!! 
 
We raden iedereen aan om van tevoren een European Health Insurance Card (EHIC) aan te vragen, dit kan 
kosteloos via http://www.ehic.nl/ . Met dit pasje heb je zonder gezeur recht op noodzakelijke medische hulp 
in het buitenland. 
 
Betaling factuur 
Iedereen ontvangt een aparte factuur. We verzoeken je om minimaal 4 weken voor aanvang van de reis het 
bedrag over te maken op NL29INGB0001598737, t.n.v. Paragliding Holland te Wijk bij Duurstede onder 
vermelding van het factuurnummer. Deelname aan de reis is slechts mogelijk wanneer de gehele factuur 
betaald is. 



 
Radiocommunicatie  
Tijdens de reis maken we gebruik van 2 meter dual band radio’s. Het grote voordeel hiervan is dat we een 
eigen prive kanaal kunnen kiezen waar we geen last hebben van anderen en dat we op het tweede kanaal 
kunnen luisteren naar de belize weerstations zodat we continue updates krijgen over windrichting en 
windsterkte.  
 
Je wordt geacht je eigen radio te hebben en te weten hoe je daar mee omgaat. Lees dus van tevoren je 
gebruiksaanwijzing goed door! 
 
Gps 
Het is voor deze reis verplicht een gps te hebben waar je waypoints in kunt voeren en dan naartoe kunt 
navigeren. Dat hoeft geen duur apparaat te zijn, een goede app op je telefoon is meer dan voldoende 
(misschien wel een externe batterij meenemen…). Voor de iPhone is de app Motion X gps veruit de beste 
gps. Voor Android telefoons is deze app helaas niet beschikbaar, maar zijn er vast goede alternatieven. 
 
Eten, drinken en pinnen 
In Chambery zijn meerdere grote supermarkten en kun je ook gemakkelijk pinnen. Tijdens de hike en fly 
zullen we zelf voor onze lunchpakketten en drinken moeten zorgen.  
 
Meenemen 
Het is zeer aan te raden om goede berg/wandelschoenen mee te nemen. Handschoenen tijdens het vliegen 
stellen we verplicht. Verder is het aan te raden om mee te nemen: een camelbag, trekking poles, 
zonnebrand, lippenbalsem, regenjas, etc. 
 
Vliegen met eigen materiaal 
Indien je over een eigen harnas met noodchute beschikt, dan ben je verplicht ervoor te zorgen dat je 
materiaal voldoet aan de KNVvL eisen. Oftewel zorg ervoor dat de noodchute niet langer dan een half jaar 
geleden is gevouwen.  
 
Vlieghelm 
We raden de deelnemers aan om een goedgekeurde vlieghelm te dragen, voorzien van het EN-966 
keurmerk. Kinbescherming biedt eveneens extra veiligheid.  
 
Diversen 

• Het instructieteam kan je tijdens de reis altijd adviseren over schermen, harnassen, vario’s, radio’s 
en dergelijke. Kijk ook eens op onze website onder Shop voor alle producten die we in huis hebben 
en kom gerust eens langs om het uit te proberen. 

 
See you in the sky! 


