
 

 

Vážení přátelé a příznivci létání. 

 
S blížícím se závěrem roku 2016 si Vám dovoluji nabídnout služby naší 

společnosti, které je možno v rámci Vánoční nabídky zakoupit formou 

 "leteckého dárkového poukazu" 
který jistě potěší Vaše blízké jako nevšední vánoční dárek. 

 
Jak jistě víte, jedná se o lety dvoumístným sportovním letounem, případně 

dvoumístným akrobatickým speciálem po zvolenou dobu.                                                 

  
Spolu s pilotem - instruktorem létání si budete užívat výhled na krásy české 

krajiny a užívat si krásu 3D prostoru. Pro technicky či adrenalinově založené 

jedince se zájmem o umění pilotáže umožníme řízení letounu po celou dobu 

letu. 

(vyjma vzletu a přistání) 

 
"letecký dárkový poukaz" 

je svým provedením vhodný jako dárek zejména k vánocům,  po dohodě pak i k 

jiným výročím. 

"letecký dárkový poukaz" 

má nejenom prodlouženou platnost na dobu 24 měsíců, ale i zvýhodněnou cenu 

s možností zvolit jakkoliv dlouhou dobu letu 30 a více minut. 

  

Zároveň si Vám dovolujeme  nabídnout opravdu jedinečný zážitek - akrobatický 

let v akrobatickém speciálu Christen Eagle II - jediný letoun tohoto typu 

provozovaný na území ČR a registrovaný českým úřadem. Nabízíme 15 

minutové lety či delší se zkušeným pilotem. 

  

Věříme že Vás, naše příznivce a bývalé zákazníky nabídka oslovila a těšíme se 

na viděnou v následujícím období. 

  

S pozdravem Aleš Baumrukr 

  
 Ceny letů: 

"vyhlídkový let" minimální délka letu 30min:   990,-kč  ( 33,00-kč  každá další minuta ) 

"pilotáž letounu" minimální délka letu 30min:  1250,-kč ( 43,33-kč  každá další minuta ) 

"akrobatický let" délka letu 15 min: 2760,-kč  ( 184,-kč/min každá další minuta.)  

 

Objednávky je možno zasílat na email: airstation@seznam.cz 

Ostatní info na tel: 777 226834 Aleš 
K objednávce prosím uvést:   

- druh letu 
-délku zvoleného letu 

- oslovení a jméno obdarovaného 



 

 

 

Jednotlivé objednávky vyřizujeme do následujícího dne, vyplněný poukaz s 

unikátním evidenčním kodem zasíláme spolu s dalšími informacemi elektronicky 

formou pdf. Platby za objednané poukazy přijímáme výhradně bankovním 

převodem. Číslo účtu zasíláme na základě objednávky. 

 

web: www.ceskeletani.cz 

facebook: https://www.facebook.com/aerosportcz 
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