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Podróż balonem to dreszcz emocji i niezapomniane wrażenia. 
Był i jest marzeniem wielu ludzi.                                                             

                Kaszuby są uznawane za jeden z najpiękniejszych i najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów Polski 
z tego względu często określane są mianem "Bawarii i Szwajcarii Kaszubskiej". Malowniczo przeplatające się lasy, pola, 
łąki i jeziora, urozmaicona rzeźba terenu, urocze doliny rzeczne, czyste powietrze a cisza i spokój  czynią Kaszuby 
niesamowitym  miejscem. 

Szanowni Państwo,

               BALLOON CHARTER firma z 26 letnim doświadczeniem zaprasza na romantyczne podróże balonem dla 1 - 2 
osób oraz na podróże rodzinne dla 3-4 osób w jednej gondoli z gwarancją widoków nad przepiękną „ Bawarią i Szwajcarią
Kaszubską „. Teren lotów to okolice: Ostrzyc, Gowidlina, Stężycy, Sulęczyna, Borucina, Miechucina, Sianowa, Chmielna, 
Kartuz, Brodnicy Dolnej, Somonina, Wieżycy, Szymbarka, Przywidza, Mierzeszyna, Starej Kiszewy, Skarszew oraz 
Kościerzyny. Jezior: Węgorzyno, Gowidlińskie, Raduńskie Dolne i Górne, Sianowskie, Kłodno, Bródno, Dąbrowskie, 
Ostrzyckie, Patulskie, Przywidzkie, Sobąckie i Sudomie. 

Loty są organizowane dla osób w wieku od 6 roku życia w górę bez ograniczeń . Robienie zdjęć i kręcenie filmów 
własnym sprzętem w czasie lotów jest możliwe. 

 Loty odbywają się cały rok nieprzerwanie za wyjątkiem dni przypadających na święta kościelne i państwowe, rano od 
wschodu słońca plus jedna godzina oraz na godzinę przed zachodem słońca do zachodu słońca. Na godzinę przed lotem 
porannym i wieczornym odbywa się odprawa bezpieczeństwa na której są omawiane zasady zachowania się w czasie 
lotu. Na incentive należy zarezerwować czas około 3-4 godzin (czas od momentu spotkania przed lotem Przywidz gdzie 
zapraszamy na odprawę przedlotowa połączona z ważeniem osób biorących udział w locie a następnie udajemy się na 
miejsce startu balonu gdzie zapraszamy do wspólnego przygotowania balonu do lotu, lot widokowy, poczęstunek winem 
musującym po locie, wręczenie Certyfikatów AERONAUTY, powrót do miejsca spotkania przed lotem.     

         Oferujemy wersję  EXCLUSIVE  -  Podróż balonem z gwarancją widoków gdzie osoby wskazują i jednocześnie  
                                                           rezerwują termin minimum na 7 dni przed datą podróży, miejsca w gondoli  
                                                           balonu są tylko do dyspozycji Szanownych Państwa.                                       
Podróż obejmuje:
- lot widokowy balonem,
- Certyfikat AERONAUTY dla osób biorących udział w podróży, 
- poczęstunek winem musującym po locie,
- ubezpieczenia lotnicze wg standardów Unii Europejskiej,
- transport uczestników podróży z miejsca lądowania balonu do miejsca spotkania przed lotem. 
- pamiątkowe zdjęcia z udziałem uczestników podróży oraz film z widokami wykonany kamerą SONY. 

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lot odbywa się w najbliższym korzystnym 
uzgodnionym terminie dla Szanownych Państwa lub osób obdarowanych i BALLOON CHARTER.

DOŚWIADCZENIE:
W 1991 roku BALLOON CHARTER był pierwszą Polską firmą lotniczą, która zajęła się lotami w zakresie nieregularnego 
transportu lotniczego osób i poczty przy użyciu balonu w kraju i za granicą . Od 26 lat priorytetem naszym jest  
bezpieczeństwo . Wysoki kunszt pilotażu zawdzięczamy dużej aktywności w sporcie balonowym. Senior pilot Andrzej 
Rogowski jest między innymi zdobywcą prestiżowego Pucharu BIENNALE MONDIALE de L′AEROSTATION , był piątym 
Pilotem Mistrzostw Europy, Mistrzem Polski, reprezentantem Polski na Balonowych Mistrzostwach Świata i Europy. 

Więcej informacji o BALLOON CHARTER można uzyskać na stronie http://www.ballooncharter.pl/onas/doswiadczenie.html
i http://www.ballooncharter.pl/referencje.html  lub  telefonicznie pod numerem  501 555 444 

Flota BALLOON CHARTER to 5 balonów.
Z poważaniem 
Andrzej Rogowski
BALLOON CHARTER
Podróże balonem z gwarancją widoków nad Bawarią i Szwajcarią Kaszubską.   e-mail: balony@zeglugapowietrzna.pl
www.zeglugapowietrzna.pl 
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Proszę o usunięcie zdjęć z poprzednich edycji.


