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Bijna ieder weekend, maar ook doordeweeks tussen december en april is het raak in Parangtritis, it’s time 
to fly! Paragliding, paragliden, paralayang, hoe je het ook noemen wilt, het komt allemaal op hetzelfde neer 
→ zweven zo vrij als een vogeltje met een grote langwerpige parachute boven je hoofd. 

In Indonesië zijn er diverse plekken waar je deze sport kunt 
beoefenen. Aan die plekken zitten een aantal eisen. Ten eerste 
de hoogte, je hebt namelijk een flinke hoogte nodig waar je 
vanaf moet kunnen gliden. Daarnaast is de wind erg van be-
lang. Hoe beter de wind, hoe langer je in de lucht kan blijven 
hangen. Ook het uitzicht is belangrijk, maar misschien meer 
voor de toeristen dan voor de instructeurs. 
In heel Indonesië zijn er 12 instructeurs die je het paragliden 
kunnen aanleren. Je koopt dan een pakket waarin de lessen, 
het materiaal en 40 sprongen inbegrepen zitten. Om de cursus 
te voltooien ben je wel een aantal maandjes bezig. Alles hangt 
af van de wind, maar ook van de periode in het jaar. In Pa-
rangtritis kun je springen van december t/m april. Dit heeft met 
de richting, kracht en stabiliteit van de wind te maken. Naast 
Parangtritis kun je bij bijvoorbeeld Puncak (Bogor), Candi Ceto 
(Solo) en Nusa dua (Bali) ook vliegen. De periodes verschillen. 
In Nusa Dua bijvoorbeeld start het seizoen juist in april. Ook de 
prijzen verschillen, want op Bali kan de prijs gemakkelijk twee 
keer zo duur zijn als in Parangtritis. 

Paragliding in Parangtritis

Je kunt er dus voor kiezen om een gehele cursus te doen, maar 
gelukkig is het ook mogelijk om een losse tandemvlucht te  
maken. Op Parangtritis aangekomen kun je links (kijkend naar 
de zee) bij een van de restaurantjes een vlucht boeken. Er staat 
een bord buiten met wat informatie. De kosten zijn ca. 30 euro 
per sprong. Daarbij inbegrepen zit het vervoer naar boven, het 
materiaal en de sprong zelf. Vanaf het restaurant word je met 
een pick-up omhoog gereden. Boven aan de berg aangekomen 
is het wachten geblazen. Dat kan kort zijn, maar soms ook een 
paar uur duren. Dat ligt zoals ik eerder vermeldde allemaal aan 
de wind. Als de wind goed is krijg je van je instructeur te horen 
wanneer je aan de beurt bent. Je krijgt een tuigje om en zit voor 
de instructeur. Hij zorgt voor al het materiaal en de checks, het 
gaat er allemaal professioneel aan toe. Gelukkig maar, want 
als je op de rand van avontuur staat slaan de zenuwen wel een 
beetje toe. 
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Locatie: de klif van Parangtritis, 
17 km vanaf Yogyakarta
Periode: december – april
Prijs: 30 euro
Duur: 15-20 minuten

    

Overige informatie:

Locatie: de klif van Parangtritis, 
17 km vanaf Yogyakarta
Periode: december – april
Prijs: 30 euro

Overige informatie:

Op een seintje ga je samen met de instructeur rennen en wordt de parachute door de wind gepakt. Dat mo-
ment is echt onbeschrijfelijk! De stilte, het uitzicht, het zweven. Een beetje cliché maar je voelt je echt zo 
vrij als een vogel. Je hangt heel ontspannen in het ‘zitje’ en als je het touwtje van je camera goed vasthoudt, 
kun je ongestoord foto’s maken. Toch raad ik aan om ook je ogen zonder een lens voor je de kost te geven 
en te genieten van het immense uitzicht over de kliffen en de kustlijn. Ik had het geluk dat ik tijdens de zon-
sondergang mocht zweven, dus de kleuren waren prachtig.

Sabine Spijker
foto’s: Sabine Spijker & http://titik0jogja.
blogspot.nl/2014/10/tentang-jogja.html

Na ruim een kwartier land je heel soepel weer op het strand 
van Parangtritis en is het avontuur helaas weer afgelopen. In 
het restaurantje kun je onder genot van een koele versnapering 
ervaringen uitwisselen met andere gliders en dan ’s avonds in 
bed alles nog eens nabeleven in dromenland…


