
SZKOLENIE
ZAPOZNAWCZE
I LOT
SAMOLOTEM

VOUCHER

Tak łatwo zostać pilotem, spełnij marzenia ukochanej osoby. Kup Voucher na wstępne szkolenie lotnicze 999 zł! To oryginalny
prezent gustownie zapakowany oryginalny prezent.

Podaj nazwisko wybranej osoby a my przygotujemy voucher do wykorzystania na wstępne szkolenie lotnicze które odbędzie się na
lotnisku Babice warszawa. Po zakończeniu szkolenia można kontynuować kurs do licencji pilota turystycznego PPL(A). Cena szkolenia
PPL(A) pomniejszona będzie o cenę vouchera.

Co zrobić aby zamówić Voucher Goldenwings?

Wpłać kwotę 999 pln na konto                                                                                                           1.
Nr rachunku : 18 1090 1753 0000 0001 1915 5539 Santander Bank  Z dopiskiem "szkolenie zapoznawcze i lot samolotem imie i2.
nazwisko wpłacjącego lub obdarowanego"
Prześlij  dane e-mailem3.
podaj nazwisko wybranej osoby a my przygotujemy voucher
Podaj adres e-mail4.
dostarczymy prezent na podany adres e-mailowy



CENA

 

Szkolenie wstępne wraz z wykładami , lotem na symulatorze  oraz 30 min lotem fabrycznie nowym samolotem z nowoczesną avioniką
typu glass cockpit to koszt  999 pln



 

PRZEBIEG SZKOLENIA

Szkolenie składa sie z czterech części

 

Część 1 to :

wykład teoretyczny w którym przybliżymy Tobie podstawy pilotażu , aerodynamiki lotu , nawigacji oraz budowy samolotu

Czas trwania: 0,5 h

 

Część 2 to :

Lot w symulatorze  rozpoczniesz od wizyty w naszym Centrum Operacyjnym, gdzie otrzymasz dukumenty . Potem w trakcie briefingu
omówimy zawarte w nich informacje oraz przybliżymy najważniejsze tematy związane z sterowaniem samolotem, jego wyposażeniem
i przyrządami pokładowymi. Po całej odprawie, będziesz gotowy, żeby zasiąść za sterami symulatora. W trakcie 1 godzinnej sesji
symulatorowej prećwiczymy elementy lotu Cessną 172 takie jak start , wznoszenie oraz lądowanie . W trakcie przelotu też nie
zabraknie emocji! Zademonstrujemy Ci działanie systemów samolotu . 

Czas trwania: 1 h

 

Część 3 to :

Lot samolotem PS-28 lub AT-3 który rozpoczniesz na lotnisku Bemowo w Warszawie (EPBC). W czasie lotu będziesz mógł
się rozkoszować widokiem na panoramę Warszawy . 

Czas trwania: 0,5 h

 

Część 4 to :

Debriefing

Po zakończonym locie omówimy jego najważniejsze elementy oraz zrobimy wspólne pamiątkowe zdjęcie

Czas trwania: 0,5 h

 



PROMOCJA !!!

Teraz w cenie szkolenia będziesz mogł zabrać na symulator ze sobą najbliższą osobę . Przeżyj emocje wspólnie !!!

Kontakt do Biura Szkoły: 
Email: goldwings@goldwings.pl
telefon do biura: +48 662 331 222

 

Nr konta:
18 1090 1753 0000 0001 1915 5539 Santander Bank

mailto:goldwings@goldwings.pl

