Reisnotities Quixada - Brazilië
Hallo allemaal,
Leuk dat je meegaat naar Quixada! In deze brief vind je alle benodigde
informatie over de reis. 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.
Cursusdata en verzamelpunt
Voor de cursusdata verwijzen wij naar het programma overzicht op onze website. De eerste dag zoals
vermeld in het programma overzicht is de reisdag om vanuit Nederland naar Brazilië te vliegen. Het beste is
als jullie allemaal gezamenlijk vliegen zodat jullie ook gezamenlijk opgehaald kunnen worden vanaf het
vliegveld, dat maakt de organisatie een stuk gemakkelijker. We verzamelen dus eigenlijk op het vliegveld in
Fortaleza, waar ons instructieteamlid jullie opwacht. Het vliegavontuur zelf begint dus de dag erna.
Voorbeeld: code 40 Quixada 10 november t/m 21 november. We reizen dan op 10 november om 10.25 uur
met KLM vanaf Nederland naar Brazilië. Het vlieggedeelte begint dan op 11 november. En op 21 november
vliegen we met KLM terug om 19.20 uur. (tijden en data exact zoals het in 2020 gaat zijn)
Het PaHo team blijft op de laatste dag van de cursus tot minstens 17.00 u beschikbaar.
Vliegtuig en transfer naar hotel
Het dichtsbijzijnde vliegveld is Fortaleza, zoals gezegd is het het beste als jullie met zijn allen dezelfde vlucht
nemen naar Fortaleza zodat jullie gezamenlijk opgehaald kunnen worden. De pickup en drop off van/naar
het airport zit bij de prijs van de reis inbegrepen. We worden door auto’s met chauffeur opgehaald. De reis
naar het hotel duurt ongeveer 2,5 uur.
Als we op tijd boeken kunnen we rond de 800 euro een retourticket krijgen met KLM vanaf Amsterdam naar
Fortaleza (directe vlucht). Tijdens de KLM werelddeal weken boek je soms zelfs voor 700 euro retour. De
data van de reis zijn erop afgestemd dat we precies 11 hele vliegdagen hebben. Mail na inschrijven even
naar kantoor om te vragen welk ticket je moet boeken zodat je in het juiste vliegtuig zit!
Vervoer tijdens de cursus
Al het vervoer tijdens deze vliegsafari is geregeld: transport vanaf ons hotel naar de verschillende
vliegstekken, maar ook ophaalservice als je ergens na een mooie overlandvlucht bent buitengeland. En
mocht het onverhoopt niet vliegbaar zijn dan kunnen we de huurauto’s gebruiken voor toeristische tripjes in
de omgeving, maar ook om bijvoorbeeld ergens boodschappen te doen. De kosten van de huurauto met
chauffeur zit in de prijs van de reis inbegrepen. Wat NIET is inbegrepen is de brandstof voor de huurauto. De
brandstof wordt over de gebruikers van de auto verdeeld afhankelijk van de gereden kilometers. Dus als jij
100 km overland vliegt en dan moet worden opgehaald betaal je dus meer dan iemand die 20 km overland
vliegt. Wel zo eerlijk. We proberen zoveel mogelijk het vervoer van piloten die bij elkaar in de buurt geland
zijn te combineren, zodat dit de kosten per persoon drukt. Het goede nieuws is dat de brandstof in Brazilië
niet heel erg duur is.
Accommodatie - adressen en telefoonnummers
Jullie overnachtingen tijdens dit vliegavontuur zitten bij de prijs van reis inbegrepen. Als jij je inschrijft voor
de reis, regelt PaHo de rest. Accommodatie is wel op basis van 2 personen op 1 kamer. Single kamer is
eventueel mogelijk (mits beschikbaar) tegen een meerprijs van 165 euro voor de gehele reis.
We verblijven met zijn allen in een mooi en comfortabel hotel bovenop een kleine berg. Het hotel heeft
comfotabele kamers (met fan en airco), een geweldig ontbijtbuffet (inbegrepen in de prijs), WIFI en je hebt
zelfs de beschikking over 2 zwembaden. Het hotel serveert desgewenst ook avondeten, de kosten daarvan
zitten niet bij de prijs inbegrepen. Het eten is goedkoop en lekker, voor ca. 10 euro heb je een goede
avondmaaltijd.
Verzekering en disclaimer
Om aan onze cursus 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 cursus 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 cursus 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!!
Betaling factuur
Iedereen ontvangt een aparte factuur. We verzoeken je om minimaal 6 weken voor aanvang van de cursus
het bedrag over te maken op NL29INGB0001598737, t.n.v. Paragliding Holland te Wijk bij Duurstede onder
vermelding van het factuurnummer. Deelname aan de cursus is slechts mogelijk wanneer de gehele factuur
betaald is.
Radiocommunicatie
Tijdens de cursus maken we gebruik van tweemeter band radio’s, zoals bijvoorbeeld de Wouxun KG-UVD1
zie: http://shop.paragliding.nl/radios?product_id=566. Je zult dus een radio moeten hebben die op de
tweemeter band frequentie kan om mee te kunnen doen aan de reis. Huur is eventueel ook mogelijk via
PaHo. Indien je een eigen radio hebt dan gaan we ervan uit dat je bekend bent met de werking van je radio
(lees je gebruiksaanwijzing goed door). Uiteraard willen we je best helpen met het instellen van je radio,
maar we zijn niet bekend met elk type radio op de markt.
Eten, drinken en pinnen
In Quixada zijn supermarktjes en kun je gemakkelijk pinnen. Ontbijt in het hotel zit bij de prijs inbegrepen.
Je lunch zul je zelf moeten verzorgen en avondeten doen we gezellig met elkaar of in het restaurant van
hotel of buiten de deur. Als je boodschappen wilt doen, staat de huurauto met chauffeur natuurlijk klaar voor
jou.
Bellen naar huis
Doorgaans kopen lokale SIM-kaartjes waarmee we goedkoop met elkaar kunnen bellen.
Meenemen
We raden je aan mee te nemen:
Goede vliegschoenen
Handschoenen: dunne vlieghandschoenen want het is warm daar!
Windjack
Kleren: hou rekening met hoge temperaturen! Op de landing is het zomaar 35 graden.
Vario/gps systeem zoals bijvoorbeeld de Flymaster GPS SD, zie:
https://www.paragliding.nl/shop/vario_gps/flymaster/flymastergps
Inreach of een spot (VERPLICHT!!) zodat de chauffeur jou tijdens het vliegen kan volgen en alvast
jou achterna kan rijden. Je kunt deze eventueel huren bij PaHo, zie:
https://www.paragliding.nl/shop/Satellietcommunicaties
Vliegen met eigen materiaal
Indien je over een eigen scherm en 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 je scherm binnen de
keuringsdatum is en de noodchute niet langer dan een half jaar geleden is gevouwen.
Begeleiding
De begeleiding tijdens deze reis is in handen van een instructieteamlid van Paragliding Holland. We
benadrukken dat dit geen cursus is en je wordt geacht volledig zelfstandig te kunnen starten en landen. Wel
bij de reis inbegrepen zijn briefings over het vlieggebied, XC routes, waypoints en andere praktische
informatie.
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!

