Vyhliadkový let balónom – informácie pre pasažierov
Kedy môžete letieť?
Lety uskutočňujeme počas celého roka, pokiaľ je vhodné počasie. Môžete si dohodnúť let na všedný deň, cez
víkend alebo vo sviatok. Hlavná sezóna vyhliadkových letov je od Marca do Októbra. Pokiaľ chcete letieť mimo
sezóny, teda od Novembra do Februára, je to možné, ale väčšinou iba pokiaľ máte objednaný celý balón len pre
Vašu skupinu pasažierov. Je treba počítať s tým, že lety balónom sú závislé od priaznivého počasia (a v zime je
letových dní menej). Nesmie fúkať vietor viac ako 5 m/s (20km/h) pri zemi, nesmie pršať alebo snežiť a
dohľadnosť musí být minimálne 5 km, teda nesmie byť hmla. Konečné rozhodnutie o uskutočnení letu je vždy
na pilotovi balóna, ktorý je zodpovedný za bezpečnosť pasažierov. Pokiaľ sa pilot rozhodne zrušit let pre
nepriaznivé počasie, majte na pamäti, že je to vždy v prvom rade pre bezpečnost Vás – pasažierov!

Ako rezervovať Váš let?
Pre rezerváciu Vášho letu odporúčame sledovať nami plánované lety na www.balony.sk. Pokiaľ Vám bude
vyhovovať miesto štartu, termín a čas letu, zavolajte na číslo +421 (0) 911 22 55 77 a rezervujte si miesto v koši.
O naplánovanie letu môžete požiadať aj sami aj keď máte iba 1 letenku. Vypíšeme plánovaný let podľa Vašej
požiadavky na internet a keď sa prihlásia ďalší pasažiéri, aby sa naplnil kôš balóna, uskutočníme let podľa
Vášho priania.
Platnosť letenky je 2 roky od dátumu predaja!
Pri rezervácii uveďte, prosím, vždy variabilný symbol Vašej letenky!

Ako let prebieha?
Zraz bude v daný čas na mieste štartu. Začíname zoznámením sa s pilotom a posádkou. Po krátkych
predletových prípravách sa nafukuje balón. Celá príprava balónu na let je cca 30 min. Vyhliadkový let balónom
trvá asi 1 hodinu (podľa podmienok na pristátie od 50 do 70 min). Na celú akciu je však treba počítať s cca 4 až
5 hodinami. Preto je balón schopný urobiť iba jeden let ráno a jeden popoludní
(to je závislé od
meteorologických podmienok - ráno nefúka, cez obed vietor zosilnie, na večer sa opäť upokojí - neplatí to
vždy). Balón letí vždy po smere vetra a miesto na pristátie hľadá pilot až v poslednej fáze letu. Balón je
sledovaný sprievodným vozidlom, ktoré zaisťuje návrat pasažierov, posádky a balóna späť na miesto štartu. Po
pristáti prebieha tradičný krst vzduchoplavcov zemou, ohňom, vetrom a šampanským, a pripijeme si
šampanským na ďalšie mäkké pristátia. Na pamiatku obdržíte krstný list vzduchoplavca. Pokiaľ sú pasažiéri
ochotní, môžu pomôcť posádke pri nafukovaní a balení balóna. Obzvlášť pri balení balóna Vaša výpomoc
urýchli návrat späť na miesto štartu.

Ako vysoko pole7me?
Lety vykonávame najčastejšie do výšky 300-500 m nad zemou, kde budete mať najlepší rozhľad na krajinu. Ale
riadime sa prianím pasažiérov, teda môžeme letieť vo výške až 1000-2450 m a rozhliadnuť sa ďaleko po krajine.
Samozrejme, všetko pri dodržaní leteckých predpisov.

Ako sa vybaviť na let?
Odporúčame oblečenie skôr tmavšej farby, „staršieho vydania“ a na hlavu šiltovku, ktorá Vás bude chrániť pred
sálajúcim teplom od horákov. Vyžadujeme pevnú športovú obuv! Nie je dovolené letieť v nazúvacích
šľapkách alebo topánkach na podpätkoch. Nie je nutné sa obliekať příliš teplo, stačí sa obliecť rovnako ako by
ste išli napríklad do lesa, prípadne mať jednu vrstvu oblečenia navyše. Počas letu môžete fotiť a filmovať.
UPOZORNENIE : Vždy nám dajte vedieť o akomkoľvek prípadnom telesnom alebo zdravotnom
hendikepe dopredu - pri rezervácii Vášho letu.
Tešíme sa na Vás a prajeme Vám šťastný let a mäkké pristátie !
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