ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТАНДЕМНИТЕ ПОЛЕТИ С ПАРАПЛАНЕР

Тандемен полет се прави с опитен инструктор, като за целта се използва
тандемен парапланер (с почти двойно по-голяма площ от нормалния и много
по-безопасен). По време на полет пилотът е разположен зад пасажера и малко
по-високо от него, за да има по-добра видимост и контрол над парапланера. И
двамата седят в много удобни седалки, наречени сбруи. Така пасажерът може
да се наслаждава на полета с часове. Необходимо е да бъде обут с маратонки
или някакви туристически обувки с хубав грайфер (мястото за излитане е
малко хлъзгаво и с голям наклон), както и да носи дрехи с дълъг ръкав
(препоръчително). Преди полет инструкторът обяснява на пасажера какво
трябва да прави при излитане, по време на полет и при кацане (всичко е
много елементарно и не изисква никаква предварителна подготовка).
Активният сезон за летене с парапланер започва от средата на месец май и
завършва в края на месец август. Ваучерът е с валидност до 31.08.2013г. Ако
човекът на когото искате да подарите ваучера се откаже от услугата, можете
да го подарите на някой друг. Пари при заплатен ваучер не се връщат! Датата
и часът за провеждането на тандемния полет с парапланер се уговаря
предварително между пасажера и пилота-инструктор при наличието на
подходящи метео условия. Ако не сте от Бургас и ще пътувате специално за
полета е необходимо да ни уведомите няколко дни предварително. Въпреки
това, няма 100% гаранция дали ще се проведе тандемният полет в
уговорените дата и час – много често времето се променя за минути!
Ваучерът не включва транспорта до мястото на летене. Пасажерът може да
вземе със себе си видеокамера или фотоапарат, за да запамети емоциите и
видяното от своя полет. За повече информация посетете нашата интернет
страница www.tandemflights.info , пишете ни на e-mail scanex@abv.bg или се
обадете на GSM: 0882 40 66 00.

