Vážená paní, vážený pane,

právě jste obdrželi letenku na let balonem od společnosti JARO-BALONY.CZ. Spolu s letenkou Vám zároveň předáváme
i pár informací, které by měly zodpovědět Vaše případné otázky.
Všeobecné obchodní podmínky najdete zde: www.jaro-balony.cz/dulezite-informace/clanky/obchodni-podminky-523.html

1. Platnost letenky
Vaše letenka je platná 2 roky od data zakoupení - vyznačeno na letence

2. Kdy poletím?
Termín letu si rezervujete zde:
- www.jaro-balony.cz/terminy-letu.html
- na tel. číslech: 585 207 307, 739 202 226
- e-mailem: info@jaro-balony.cz
Budete potřebovat číslo letenky a Vaší přibližnou váhu.

3. Potvrzení letu
Náš pilot Vás před plánovaným termínem letu kontaktuje formou SMS a v závislosti na aktuálním počasí potvrdí či zruší let.
Pokud máte rezervaci na ranní let, kontaktujeme Vás den dopředu kolem 18. hodiny, u odpoledních letů kolem 12. hodiny
v den letu.

4. Jak dlouho trvá let?
Samotný let trvá přibližně 1 hodinu. Na celou akci je potřeba počítat s 3-4 hodinami. Tento čas obsahuje přípravu balonu před
letem, poučení pasažérů, samotný let horkovzdušným balonem, sbalení balonu, slavnostní křest a přípitek sektem
a odvezení z místa přistání zpět na místo vzletu.

5. Jakým směrem poletím?
Balón není letadlo a ani vrtulník. Jeho kouzlo spočívá v tom, že se nechá unášet větrem a větrnými proudy. Balón se
pohybuje pouze nahoru a dolů, pilot umí balón otočit také kolem své vlastní osy. Směr letu je proto velice nevyzpytatelný
a místo přistání je pokaždé zcela jiné. Pro přistání musí pilot najít vhodné místo (louka, trávník, cesta, případně pole). Vždy
jsme ve spojení s obsluhující posádkou doprovodných vozidel, která nás sleduje a která pasažéry odveze na místo vzletu.

6. Jak se mám obléct?
V koši balónu je po celou dobu přibližně stejná teplota jako na zemi. Není tedy potřeba se nějak zvlášť teple oblékat, vhodné
je pohodlné sportovní oblečení a pevné boty. Oděv může být během letu a přistání znečištěn - za vzniklé znečištění neručíme.

7. Ostatní
Do balónu si můžete vzít fotoaparát, kameru, dalekohled, vodu. Na start můžete samozřejmě pozvat i své příbuzné
a kamarády. Z důvodu bezpečnosti musí i doprovod dbát pokynů pilota na místě odletu i na místě přistání.
Další výhody: Při zakoupení zájezdu v naši cestovní agentuře získáte bonus zpět až 500 Kč. www.jaro-balony-cestuj.cz.
* V případě váhy letícího nad 110 kg, je klient povinen informovat o této skutečnosti Jaro-balony.cz, s.r.o. a po domluvě
dokoupit 1ks letenky navíc *

Nezapomeňte dobrou náladu!!!
Přejeme Vám mnoho krásných zážitků a těšíme se na let s Vámi.
JARO-BALONY.CZ

