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Et proposem una sortida pel cor dels Alps, bressol del Parapent. 

Visitarem les zones de vol més boniques i famoses del Alps, segons les 

condicions meteorològiques: 

Annecy: 

Una de les zones de vol més boniques i 

famoses del vol. Paisatge alpí al costat d’un 

dels llacs més nets d’Europa i més grans de 

França. Serà el nostre camp base. 

 

 

Zones properes: 
Des d’Annecy visitarem cada dia una o dues zones de vol diferents en funció de la 

meteorologia i ganes de fer quilòmetres. A 1h de carretera màxim tenim centenars de zones 

de vol espectaculars. En citem unes quantes: 

Le Grand Bornand: 

Seu de vàries competicions de la PWC (Copa del Món). Vistes espectaculars dels Aravis. 

Mieussy: 

Lloc on va néixer el Parapent. Podrem volar on ho van fer els inventors de la nostra 

passió: el Parapent! 

Chamonix: 

Es poden fer varis vols, des del mateix Chamonix, de l’Aigulle du Midi i sobrevolar le Mer 

de Glace o des de Passy, amb vistes espectaculars al Montblanc. 

 

Final de festa: COUPE ICARE! 

Assistirem a la Coupe Icare, el festival de 

Vol Lliure més important del món. 

Veurem concurs de disfresses voladores, 

fira de material, show acrobàtic, festival de 

cinema de vol, possibilitat de vol de 

muntanya des de Dent de Crolles, 1700m 

de desnivell amb vistes espectaculars. 

http://www.entrenuvols.com/
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PLANNING DE LA SORTIDA: 

Dissabte 14 de setembre 

Viatge direcció a Annecy i vol a la tarda. 

Diumenge 15 a divendres 20 

Camp base a Annecy i vols per la zona en 

funció de méteo i preferències del grup. El 

dia 20, anirem cap a St Hilaire du Touvet, 

per viure el major festival de Vol Lliure del 

Món. 

Divendres 20 a diumenge 22 

Festival Coupe Icare. Diumenge pel matí, camí cap a Àger per arribar cap el vespre. 

INFORMACIÓ PRÀCTICA: 

PREU: 750€ 

CONFIRMACIÓ PLAÇA: 200€ de dipòsit 

PAGAMENT: 1 mes abans de l’inici del viatge 

CANCEL·LACIONS: Fins a 1 mes abans de l’inici del viatge. Més tard implica perdre 

el dipòsit. 

ANULACIÓ VIATGE: Ens reservem el dret d'anular el viatge fins 1 setmana abans 

en cas de no arribar al mínim d'inscrits o previsions meteorològiques molt 

dolentes. 

INSCRIPCIONS: 

A través de la nostra web: 

https://www.entrenuvols.com/?post_type=product&p=30962 

INCLOU: 

- Transport des d’Àger amb pujades als envols amb vehicle 

- Assessorament a les zones de vol 

- Allotjament durant el viatge, excepte els dies que estiguem a la Coupe Icare, on 

dormirem amb tenda de càmping 

NO INCLOU: 

- Accés a envols que no s’arribi amb vehicle (molt pocs) 

- Menjar i begudes 

REQUISITS: 

- Llicència federativa 

- Autonomia de vol (sortir i aterrar). No és un curs, tot i que serem 2 instructors 

que ajudarem a qui faci falta. Això no vol dir que fem vols d’escola. 

- Equip de vol complert: Parapent, cadira, paracaigudes, casc i emissora. 

- Material d’acampada: Tenda de càmping, sac de dormir, roba d’abric, etc... 

- Lloguer opcional d’equip: 150€ 
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