Paramotor reis/opleiding Portugal sept-okt 2016
Brede zandstranden, onbeperkt laag vliegen, eten in de gezellige lokale restaurantjes met
vrienden! Ontdek onze nieuwe plaats in Portugal!
We hebben een nieuwe stek in Portugal! Al een
keer of 3 zijn we hier een enkele dag geweest en
dat smaakte naar meer. Rechtstreeks aan de kust
maar de start en landingsvelden op het gras zorgen
voor hele dagen vlieg plezier. Geen parawaiting
omdat het te thermisch is. Dit in combinatie met de
altijd gemoedelijke onderlinge sfeer gaan het weer
TOP weken maken.
Het start veld beschikt over zitjes met overkapping
voor als je even uit het zonnetje weg wilt,
stromend water en toilet. Gemoedelijke lokale
restaurantjes op loop afstand, maar we kunnen er
ook naar toe vliegen om te lunchen of te dineren.

week 1 is van 25 september tm 2 oktober
week 2 is van 2 tm 9 oktober
Week 3 is van 9 tm 16 oktober
Mocht je die weken niet kunnen dan kunnen we altijd een week ervoor of erachter aan
vastplakken.
Welke week er voor de cursisten is is nog niet helemaal duidelijk maar je kan je wensen kenbaar
maken.

Voor de cursisten:
- de grondoefeningen doen we zoveel mogelijk van tevoren in NL, zodat je in Portugal zoveel
mogelijk vlieguren kunt maken (zonder bijkomende opleidings kosten)
- perfecte locaties ook direct aan zee geschikt voor trikes en rug gedragen paramotors.
- Starten vanaf het gras en toch direct aan zee, dus geen parawaiting ivm thermische activiteiten.
- Er gaan meerdere instructeurs mee, dus je hebt alle aandacht die je hebben wil.

Voor de gevorderde vliegers:
Een nieuwe locatie! Met onbeperkte mogelijkheden om langs de kust (laag) te vliegen. Ook
overland vluchten mogelijk in een mooie afwisselende omgeving.

Ben je uitgekeken op de oude
vliegstekken waar je al zoveel jaren
geweest bent? Ga dan mee naar onze
nieuwe locatie in Portugal!!!
Starten vanaf het gras en toch direct
aan zee, dus geen zand in je scherm
en een versleten prop.

Wij vervoeren je vliegmateriaal (ook grote trikes)
Wij zorgen voor een goed hotel dichtbij de kust en dichtbij het start veld
Wij verzorgen lokaal transport en lokale support
Wij verzorgen je een paramotor trip die je nooit meer vergeet.

Er zijn al aardig wat aanmeldingen, maar mocht het nodig zijn plakken we er gewoon een week aan
vast.
Aanhang natuurlijk ook van harte welkom tegen schappelijke prijzen.
Wil je meer info over deze paramotor trip stuur dan een mail naar info@ skydance.nl
Jurg van der Vlies
www.skydance.nl

