PILOTOM NA SKÚŠKU - LIETADLO

Lokalita:

Nitra (letisko Janíkovce)

Počet osôb:

1 osoba

Doba trvania:

30 minút

VENOVANIE

Platnosť poukazu:
11.06.2019

Život sa neráta na počet nádychov, ale na počet chvíľ, ktoré vám
vyrazili dych.

Kód poukazu:
NZ-49544-UFAO
Bezpečnostný kód:
2042

AKO SI ZAREZERVOVAŤ TERMÍN?
Od absolvovania zážitku vás už delí len jeden jednoduchý krok. Je potrebné si zarezervovať jeho
termín na adrese:https://www.najzazitky.sk/rezervacia-terminu/, alebo prostredníctvom QR kódu:
Ak sa ozvete skôr, určite nebudete mať s hľadaním termínu problém.
A nezabudnite si svoj zážitok poriadne užiť. :)

ČO PONÚKA PILOTOVANIE LIETADLA?
Spoznajte leteckú prevádzku, oboznámte sa s leteckou technikou a privoňajte okrídleným Pegasom a ich čaru.
Pilot na skúšku má povolené objavovať zákulisie prevádzky letiska, pilotnej kabíny, aj letu samotného. A v tom
spočíva to pravé vzrušenie a adrenalín? Malé lietadlo vzlieta úplne inak ako veľký ťažký stroj. Precíťte rýchlosť
rozbehu, každý záchvev vzduchu, odlepenie od runway, aj opätovný dotyk so zemou. Absolvujte kurz pilot na
skúšku a zažite neopakovateľné chvíle pred vzletom aj po ňom.

AKO PREBIEHA ZÁŽITOK PILOTOM NA SKÚŠKU?
Na úvod vás skúsený inštruktor pripraví na pilotovanie lietadla - oboznámi vás so strojom, jeho riadením
a priebehom letu, aby ste sa ho mohli zúčastniť naozaj aktívne. Úvodná predletová príprava bude začiatkom
vašej kariéry pilota na skúšku
skúšku.
A potom to príde. Nástup do kokpitu, pripútanie, štart! Inštruktor vynesie lietadlo do vzduchu, kde prenechá
velenie vám. Zažite v skúšobnej pozícii, čo všetko musí zvládnuť skutočný športový pilot. Pristávací manéver
prevedie opäť profesionál.
Kurzu pilot na skúšku sa zúčastníte len vy a skúsený inštruktor.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O ZÁŽITKU PILOTOM NA SKÚŠKU:
Sez
Sezóna/počasie:
óna/počasie: Pilotovanie lietadla možno absolvovať celoročne. Pri nepriaznivom počasí sa nelieta.
Predpokladom je pekné počasie, nemalo by pršať alebo snežiť.

+421 948 392 388

obchod@najzazitky.sk

Podmienky: Vhodné pre mužov i ženy, osoby mladšie 18 rokov len so súhlasom zákonného zástupcu. Dobrá
zdravotná spôsobilosť nutná. Rezerváciu je vhodné zrealizovať minimálne týž
týždeň
deň vvopred.
opred. Zážitok je možné
absolvovať kedykoľvek počas sezóny.
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