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Vyhliadkové lety balónom nad Bratislavou. Darujte zážitok a zažite dobrodržstvo, romantiku a splnený sen v koši
teplovzdušného balóna. Lietame každý deò poèas celého roka.
Volajte zadarmo 0800 BALONY, info@balony.sk, www.balony.sk
Informácie o lete
Vyhliadkový let trvá približne 1 hodinu pod¾a podmienok na pristátie. Na celú akciu je však treba poèíta• cca 4 až 5 hodín.
Lietame 365 dní v roku (aj v zime), 7 dní v týždni kdeko¾vek v SR, miesto štartu však najskôr konzultujte s pilotom.

Pri jednotlivo predaných letenkách napåòame kôš balóna na 3 až 5 pasažierov u menších balónov alebo na 5 až 10 pasažierov u
balónov. To znamená, že okrem Vás poletí v balóne nieko¾ko da¾ších pasažiérov. Doporuèujeme sledova• nami vypísané
plánované lety a v prípade Vášho záujmu o daný termín a miesto štartu si rezervovat miesto pre Vás. Môžete tiež sami
požiada• o vypísanie plánovaného letu a v prípade prihlásenia ïalších pasažierov a naplnení koša na min. 4 pasažierov bude let
uskutoènený pod¾a Vašej požiadavky.
Po pristáti prebieha krst prvoletcov so šampanským, pasažieri obdržia na pamiatku certifikát (krstný list) o absolvovaní letu
balónom. Behom letu je dovolené (a aj odporúèané) foti• a natáèa•. Pre väèšiu skupinu ¾udí je možné letie• dvoma a viac
balónmi súèasne.
Mimo uvedené lokality v sekcii štartovné miesta úètujeme cestovné náklady 0,50,-€/km (15 SK/km) na miesto štartu a spä•.
(Nebude vyžadované pri obsadení balóna na minimálne 6 pasažierov)
Naša firma je držite¾om oprávnení na letecké práce vrátane vyhliadkových letov balónom, vydaným Úradom pre civilné
letectvo (ÚCL). Máme už viac než 15 rokov skúšeností s prevádzkovaním balónového lietania. Lietame s novými, modernými
balónmi.

.... balón nepotrebuje žiadne cesty, letiská, mosty, môže lieta• prakticky kdeko¾vek. Pri jazde autom èlovek vníma len dva
rozmery priestoru okolo seba dåžku a šírku, pri lete balónom èlovek vníma aj tretí rozmer a to výšku, pri lete lietadlom sa nemôže
dotýkat vrcholkov stromov,utrhnú• si poèas letu šišku zo smreku na pamiatku, pozorova• prírodu, divokú zver, domy, mestá,
dediny, rozpráva• sa s ¾udmi a poveda• im èo práve prežívate ...
Nenechajte si ujs• tento nevšedný zážitok !
Pre viacej informácií o balónovom lietaní, o jeho histórii, o sou•ažiach balónov, alebo k nahliadnutiu do našej fotogalérie z lietaní
nielen v SR a ÈR, ale aj z nieko¾ko miest v Európe, USA, Japonska, alebo z leitania v Alpách navštívte našu fotogalériu.
Volajte zadarmo 0800 BALONY, info@balony.sk, www.balony.sk
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