Skoki spadochronowe w tandemie
Wstęp - Opis
Skoki spadochronowe w tandemie to bardzo przyjemna forma rekreacji, zapewniająca dużą dawkę
adrenaliny, przy minimalnym stresie i pełnym bezpieczeństwie. Skoki tandemowe zdecydowanie
różnią się od tradycyjnych skoków desantowych.
Program:
Początkujący skoczek (pasażer) ubrany jest w specjalną uprząż, którą podpina się do uprzęży
instruktora. Skoki tandemowe, wykonywane są z wysokości 3000 metrów, co daje możliwość pełnego
doświadczenia swobodnego spadania (około 40 sekund). Otwarcie spadochronu głównego następuje
na wysokości 1800/1600 metrów i szybowanie na otwartej czaszy trwa około 5 min. W tym czasie
pasażer może sterować spadochronem do wysokości 500 metrów, po czym oddaje sterówki
instruktorowi. W powietrzu instruktor cały czuwa nad prawidłowym przebiegiem lotu. Podczas
lądowania pasażer unosi nogi tak, aby instruktor wylądował za niego. Aby wykonać tandemowy skok
spadochronowy nie musisz przechodzić badań lekarskich, przechodzisz tylko krótkie przeszkolenie, w
którym wyjaśniamy jak należy ułożyć ciało podczas swobodnego spadania, wyposażamy w uprząż,
kombinezon oraz gogle.
Składowe usługi - co zawiera
Odbiór z hotelu
Opiekę pilota
Transport klimatyzowanym busem
Lot samolotem z wykwalifikowanym pilotem
Wszystkie opłaty (bilety)
Ubezpieczenie NNW na czas lotu
Powrót na miejsce odbioru
Czas trwania całej usługi:
Całość około 2 godzin.
Transport busem - 1 godziny
Lot samolotem - 20 minut
Skok spadochronowy - 6 minut
Okres realizacji usługi:
Od 1.05 do 31.10
Poszczególne dni realizacji usługi:
codziennie
Start wycieczki:
Odbiór z hotelu
Godziny realizacji usługi z ewentualnym podziałem na języki:
Ustalana indywidualnie z działem rezeracji
Języki w jakich jest realizowana usługa:
angielski, niemiecki, polski.
Pozostałe języki po konsultacji z działem sprzedaży
Cena:
Normalny - 800 PLN
* minimum 2 osoby
Uwagi
Za dopłatą istnieje również możliwość nagrania całego skoku na płycie DVD, co na pewno będzie
wspaniałą pamiątką.
Kontakt
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami naszych hoteli:
ApartHotel Pergamin
Pergamin Apartments

tel.: +48 12 630 91 65;
tel.: +48 12 430 33 03;

e-mail: recepcja@hotelpergamin.pl
e-mail: apartments@hotelpergamin.pl
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