Skok ze Spadochronem w Łodzi

Opis atrakcji
Instruktor dobierze dla Ciebie kombinezon do skoku, gogle i przejdziesz krótkie
przeszkolenie, w którym omówisz jak będzie wyglądał skok, odbędziesz ćwiczenie sposobu
odzielenia się od samolotu oraz pozycję swobodnego spadania i lądowania. Ubierzesz
specjalną uprząż pasażera tandemu. Wraz ze swoim instruktorem udasz się do
samolotu. Odbędziesz lot samolotem na 4000 metrów trwający ok. 15 min. Wyskoczysz
przypięty do instruktora i doświadczysz uczucia swobodnego spadania, które trwa około
50 sekund. Otwarcie spadochronu głównego nastąpi na wysokości 1700 metrów i
szybowanie na otwartej czaszy będzie trwało około 8-10 min. Bardzo łagodnie wylądujecie.
Po skoku otrzymujesz od nas pamiątkowy Certyfikat.

Życzenia
Mam nadzieję, że wylądujesz w co najwyżej dwóch
16-letnich kawałkach ;-)

foto

Jak zrealizować voucher?
1. Skontaktuj się nami
mailowo
lub telefonicznie

2. Wybierz termin
dogodny dla Ciebie

Informacje dodatkowe
Pogoda: Prezenty realizujemy od połowy kwietnia do końca września, głównie weekendowo. Opady
oraz duży wiatr mogą uniemożliwić odbycie skoku. W takiej sytuacji rezerwujemy dla uczestnika
najbliższy, dogodny termin realizacji.
Czas trwania: Realizacja prezentu trwa ok.1,5 godziny. Skok to 50 sekund wolnego spadania i ok.
8-10 minut szybowania z otwartą czaszą spadochronu.
Ilość uczestników: 1
Ubiór: Zalecamy wygodny strój odpowiedni do pory roku i pogody oraz mocno dopasowane obuwie.
Inne informacje: Skoki realizowane w Certyfikowanym przez ULC Ośrodku Szkolenia Lotniczego z
uprawnieniami do szkoleń spadochronowych w pełnym zakresie. Przed realizacją skoku, klient
zobowiązany jest do podpisania odpowiedniego oświadczenia o stanie zdrowia.
Termin ważności: 365

3. Zarezerwuj
otrzymasz
potwierdzenie

4. Przeżyj!
zabierz ze sobą
voucher

odetnij i zabierz na miejsce realizacji
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KONTAKT Z DZIAŁEM REZERWACJI

Rezerwacja musi być dokonana z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem, nie później niż 30
dni przed końcem ważności vouchera lub końcem sezonu. Vouchery na prezenty sezonowe
(zależne od pogody) są ważne jeden pełny sezon, nie dłużej niż do daty ważności vouchera.

Data i podpis
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www.prezentmarzen.com

