
HIKE 
AND  
FLY

Hou ji j  van de bergen, wandelen en adrenaline? En wil je de 

wereld eens van boven af bekijken? Lees dan snel verder
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Noord-Macedonië 



Wat is Hike and Fly? 
  
 

Hike and fly is een term binnen het paragliden dat betekend dat je 

wandelend naar je take-off punt gaat op een berg en dan paragliden naar 

beneden gaat.  

 

Hoe het in zijn werk gaat 

We verblijven in een villa in omgeving Ohrid, waar we uitzicht hebben op 

nationaal park Galicica en Lake Ohrid.  

Van hieruit vertrekken we elke dag naar een andere wandeling en dus een 

andere take- off.  De wandelingen zijn tussen de 2 en 6 uur lopen per keer.  

Eenmaal naar boven gelopen gaan we uiteraard niet direct naar beneden 

maar genieten we eerst van een heerlijke lunch en het uitzicht! Daarna is 

het tijd voor adrenaline, so sit back en enjoy the view! 

Indien je niet zelfstandig kan vliegen hebben wij tandempiloten die je 

veilig doormiddel van een tandemvlucht laten genieten van een vlucht 

met adembenemend uitzicht
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FLY 
Wel of geen ervaring nodig? 
 
Deze reis is zowel voor mensen MET als ZONDER ERVARING geschikt! 

  

Indien je geen ervaring hebt dan is er boven aan de berg een ervaren piloot met wie je 

tandem naar beneden vliegt. Wel zo veilig toch? Mocht je de smaak te pakken krijgen 

dan kan je altijd optioneel wat lessen bijboeken en wie weet maak je wel je eerste 

zelfstandige vlucht die week! 

Als je al wel ervaring hebt met paragliden en je bent in het bezit van brevet 2 dan mag 

je zelfstandig vliegen met je eigen materiaal. 

We kiezen voor Noord-Macedonië omdat dit land vele bergen heeft met take-off 

punten vanuit verschillende windrichtingen en het dus een waar paradijs is voor 

paragliders omdat je er bijna het hele jaar door kan vliegen. Dit mede doordat ze meer 

dan 300 'zon' dagen per jaar hebben. GA JE MEE?? 
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De take-off  
 points

• Jablanica 
• Ohrid 

• Krusevo 
• Nationaal park Galicica 

• Monestry Treskavec

We hebben 5 take-off points voor jullie geselecteerd. Afhankelijk 
van het weer en de windrichting bepalen waar we waar we op 

een dag naar toe gaan

Indien je zelf geen zelfstandig piloot bent kan je de 
optie ' tandemvluchten' bij boeken. Je boekt dan voor 4 

vluchten a €70.- per vlucht. 

Geen zelfstandig paraglider piloot?
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HIKE 
Wel of geen ervaring nodig? 
 
Deze reis is zowel voor mensen MET als ZONDER ervaring geschikt. 

 

Wel heeft het een pre als je al eens eerder door de bergen hebt gewandeld. En dien je 

over een goede basis conditie te beschikken. 

  

De routes zijn tussen de 4 en 16 km lang. Dit lijkt niet zo lang maar het is voornamelijk 

stijgen en zo lopen we per dag tussen de 2 tot 6 uur naar een take-off point. Uiteraard 

is genieten het belangrijkst en is er tussendoor alle tijd om foto's te maken. 

 



Wat is 
inbegrepen?

PRIJZEN 

 €525 ,- VOOR PILOTEN MET BREVET 2 

€805,- VOOR NIET PILOTEN ( dit is inclusief 4 

tandemvluchten*) 

 

 

Als je deze reis boekt bij 

Outdoora kan je rekenen op 

het volgende: 

  

• Professionele begeleiding 

tijdens de wandelingen van 

Outdoora

•Professionele begeleiding 

van Fly-Ohrid voor het 

paragliden. 

• Transfer van en naar de 

luchthaven.  

• Vervoer van en naar de 

wandelingen 

• Accommodatie in een Villa 

in Ohrid met uitzicht op het 

meer en nationaal park 

Galicica 

• Ontbijt en lunch

3 

Wat is niet 
inbegrepen?

•    Vervoer van en naar 

Noord-Macedonië.  

(optioneel  bi j  te boeken 

vanaf  €175,- )  

•  Reis-  en of  

annuleringsverzekering 

•  Snacks,  drankjes en 

avondeten 

 
*Echter kan het voorkomen dat het weer het niet toe 
laat te vliegen. Dan zullen we je tegemoet komen in de 
vluchten die niet door hebben kunnen gaan en kan men 
restitutie ontvangen voor de tandemvluchten die niet 
worden afgenomen 
 

 



Wat neem je mee? 
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• Rugzak 20/40 liter (incl. regenhoes)  

• Wandelschoenen met goed profiel 

• Telescoop- / wandelstokken 

• Zonnebril (categorie 3 of 4) 

•  Drink- / thermosfles zodat je 2 liter water 

mee kan nemen 

• Energierepen/ snacks  

• Mobiele telefoon 

• EHBO-set 

• Lijstje met telefoonnummers van familie 

en reddingsdiensten (ICE-nummers) in je 

telefoon 

• Legitimatie 

• Contant geld  

 

• Kleding 

• wandelsokken  

• ondergoed 

• 2 shirts ( 1 met korte en 1 met lange 

mouwen 

• Korte broek 

• Softshell/Fleece 

• jack (water- en winddicht en ademend) 

• regenbroek (water- en winddicht en 

ademend)  

• muts 

• sjaal(tje) of buff 

• Pet 

• Regenjas/hardshell 

• Wandelbroek 

• Slippers/ sloffen 

• Handdoek 

 



CONTACT US TO 
BOOK A TRIP! 

+31 643732772 

+38 77671413 

info@outdoora.nl 

 outdoora.nl

https://www.facebook.com/doortje.schuite/
https://www.instagram.com/outdoora_op_avontuur/
https://www.facebook.com/doortje.schuite/

