Česká Spořitelna Plumlovský drak 2015 s horkovzdušným balonem
Také jste již na obloze zahlédli horkovzdušný balon a Váš zrak směřoval právě k němu, abyste
vyluštili, co je na něm napsáno? Nebo jste si říkali jaké to asi je být právě v koši a plout vzduchem?
Tak přesně teď máte jedinečnou možnost poznat vzduchoplavbu na vlastní kůži. Čeká Vás nejen
prohlédnutím balonové techniky, ale za příznivého počasí i krátkým letem do výšky cca 30 m.
Na co se můžete těšit?
-

k nahlédnutí bude obal balonu, se kterým si můžete udělat fotku na památku
pro zájemce bude připravený koš s hořákem, kde si budete moci vyzkoušet zatopit
za příznivého počasí bude balon létat do výšky 30m a Vy tak budeme mít možnost se
v případě zájmu podívat na krásy okolní krajiny s pěkným nadhledem
můžete si vyzkoušet, kolik váží koš, plynové lákve, hořák nebo samotný balon a přitom Vám
rádi zodpovíme Vaše dotazy, proč je balon lehčí než vzduch, z čeho se skládá a jak to vlastně
funguje

Kdy a kde se této jedinečné přiležitosti můžete zůčastnit?
-

termín:
05. září 2015
místo: Plumlovská přehrada
název akce:
Plumlovský drak
program:
14:00 – 16:30 – výstava techniky + focení
16:30 – 17:00 – příprava k létání + natopení balonu
17:00 – 19:00 – létání na laně
19:00 – odlet balonu

S kým budete létat?

s HaBalonem přece

A kdo jsme?
• Jsme skupina kamarádů, kteří se létáním baví a stalo se jejich vášní a
koníčkem. Tomu proto odpovídá i naše strategie, kdy se snažíme klást důraz
na kvalitu služeb a především na spokojenost našich zákazníků. Ti se za
námi rádi vrací a jejich úsměv na tváři je vždy naším vítězstvím.
• Snažíme se poskytnout zážitek se vším všudy, proto u nás naleznete bohatý
doprovodný program včetně ceremoniálu, dobrého přípitku, občerstvení a
drobnosti na památku.
• U balonů se pohybujeme již devátým rokem a účastníme se různých
balonových setkání a balonových soutěží u nás i ve světě. Např. letos
budeme reprezentovat na MČR a ME v Debrecenu.
• K dispozici máme tři rodinné balony, které svou velikostí zajišťují dostatečné
pohodlí, soukromí a současně i to nejdůležitější, že se Vám pilot po dobu
letu věnuje. Proto nemějte strach, že poletíte s „autobusem“ pro 15 osob.

Těšíme se na Vás, Váš Habalon

www.habalon.cz, www.zaki-sport.cz

+420 608 800 009

info@habalon.cz

