Ge bort ett presentkort på flygtur i ett segelflygplan!

En flygtur i ett segelflygplan är en oförglömlig upplevelse; en utmärkt present till födelsedag, jubileum,
möhippa eller av vilken annan anledning som helst.
En presentflygning sker tillsammans med en erfaren pilot i ett tvåsitsigt segelflygplan. Det börjar med en
genomgång av flygplan, flygning och vad som kommer att ske, sedan bogseras segelflygplanet upp till ca
1000 m höjd över Arboga, därifrån glidflyger man under tiden som instruktören, efter önskemål, kan
visa hur det går till och låta passageraren ta över en del av flygningen innan man återvänder och landar
på flygfältet igen. Flygturen tar ca 20-40 minuter beroende på väder och eventuell termik.
Gör så här för att köpa ett presentkort:
• Betala avgiften 1300 kr till Arboga flygklubb via plusgiro 29 50 10-3. Märk inbetalningen med
”Presentkort”, ange ditt namn och dina adressuppgifter. Detta är viktigt för att presentkortet ska kunna
skickas med post till köparen.
• När avgiften är betald skickar klubben till köparen ett presentkort att ge bort, Detta är den numrerade
värdehandlingen. Detta presentkort är giltigt i två år och kan självklart överlåtas. Presentkortet ska
medföras vid flygningen.
• När det är dags att flyga kontaktar presentkortsinnehavaren Arboga Flygklubb via e-post (uppgifter
finns på presentkortet) för att boka tid för flygning.
Välkommen till en oförglömlig upplevelse på Arboga Flygklubb!

www. arbogafk.se
arbogaflygklubb@telia.com

Så här går det till när det är dags att flyga:
• Flygningen äger rum på Arboga Flygklubb en dag som du själv
bestämmer i samråd med flygklubben.
• Presentkortsflygningar sker normalt under förmiddagar lördag eller
söndag från april till och med september.
• För att genomföra flygningen krävs segelflygplan, segelflygpilot/
instruktör, bogserflygplan med pilot samt flygledare.
Presentkortflygningar genomförs därför de dagar vi har planerad och
arrangerad flygverksamhet på Arboga Flygklubb.
• Segelflyg är väderberoende. En sådan här flygning kräver vackert väder,
minst 1000 meter till molnens undersida och måttlig vind.
• Ofta kan man inte veta helt säkert förrän samma dag om den är
genomförbar, bokning kan därför inte ske långt i förväg utan kan göras
tidigast ett par dagar innan önskad flygning. Vi kan av resursskäl inte
hantera en kö med bokningar utan det åligger presentkortsinnehavaren
att boka sin flygning. Vi kö tillämpar vi ”först till kvarn”.
• Maximal passagerarvikt i ett segelflygplan är 110 kg inklusive fallskärm,
vilken väger ca 5 kg.
• Klä dig bekvämt för utomhusaktivitet utifrån rådande väder och ha
lågklackade skor och heltäckande byxor.
• Ta gärna med solskyddsfaktor och en solhatt/keps på sommaren.
Solglasögon rekommenderas året runt.
• Ta gärna med kamera, det går utmärkt att fotografera och filma under
flygningen.
• Räkna med att hela upplevelsen med förberedelser tar ca 1-2 timmar.
• Tid bokas tidigast tre dagar innan flygning via e-post till flygklubben
via kontaktuppgifter som finns på på presentkortet.
Välkommen till en oförglömlig upplevelse på Arboga Flygklubb!

