
Lot balonem dla 1 osoby w grupie 12-15 osób w lokalizacji Białystok i okolic 

 

 loty realizowane w lokalizacji Białystok i okolice 

 czas trwania lotu to około 30 minut 

 realizacja lotu w danym terminie jest możliwa pod warunkiem sprzyjających warunków 

atmosferycznych oraz po zebraniu się grupy min. 12 klientów  

 zalecane jak najszybsze zgłoszenie na lot po wykupieniu grouponu, pozwoli to na skuteczną 
realizację vouchera 

 

ZGŁOSZENIA na lot: 

Biuro lataniebalonem.pl. kontakt Klaudia Olszak kom.: +48 534 604 804 lub biuro@lataniebalonem.pl 

Jeżeli w wybranej dacie warunki pogodowe nie pozwolą latać, wybierany jest inny termin do skutku.  

Ostateczną decyzję o godzinie startu do lotu podejmuje pilot – dowódca statku powietrznego, biorąc 
pod uwagę bezpieczeństwo pasażerów oraz warunki meteorologiczne. 

Warunkiem wykonania lotu są odpowiednie warunki meteorologiczne, które można przewidzieć z 

prognoz meteo, ale potwierdzić na maks. 2 dni przed lotem.  

 

Ważne wskazówki dotyczące specyfiki sportu balonowego: 

 lot odbywa się o wschodzie słońca lub zachodzie słońca - są to różne godziny ze względu na 

pory roku,  

 firma posiada Certyfikat AOC, który jest obecnie jedynym dokumentem uprawniającym firmy 

balonowe do komercyjnych lotów z pasażerami  

 godzina i miejsce zbiórki na lot potwierdzane są przez biuro lataniebalonem.pl na ok. 1-2 dni 

przed planowanym lotem  

 zbiórka w przypadku popołudniowego lotu około 2,5 godziny przed zachodem słońca  

 w przypadku porannego lotu zbiórka jest około 2 godziny przed wschodem słońca  

 start balonu jest o wschodzie słońca lub godzinę przed zachodem, do tego należy doliczyć 

godzinę na dojazd na pole startu i rozkładanie balonu 

 start - ostateczną decyzję o godzinie startu do lotu podejmuje pilot – dowódca statku 

powietrznego, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pasażerów oraz warunki meteorologiczne 

 zbiórki na loty mają miejsce w Białymstoku lub jego bliskich okolicach  

 

Strój: wygodny sportowy, długie spodnie oraz bluza/kurtka z długim rękawem na czas po lądowaniu 
(ze względu na komary) 

 

 

Firma wykonuje loty pasażerskie od lat 90-tych. Bezpieczeństwo klientów jest tutaj podstawą! 

 



Szczegóły programu lotu widokowego 

 organizator zabiera klientów jeepami z umówionego miejsca zbiórki - dojazd na miejsce 

startu ok. 30 minut  

 ok. 30-40 minut – stawianie balonu i instrukcja lotu 

 ok. 30 minut – lot balonem – od 2 do 20 km wędrówki balonem w przestrzeni powietrznej 

(zależne od prędkości wiatru) 

 ok. 30 -40 minut – składanie balonu 

 ok. 40 minut – powrót 20 do 80 km przejazdów (zależne od kierunku wiatru)  

 klienci odwożeni są na miejsce zbiórki  

 

W cenie: 

 wynajem balonu z pilotem 

 specjalistyczna obsługa pilota balonu 

 załatwienie formalności związanych z zezwoleniem na lot 

 transport balonu 

 ekipa techniczna obsługi naziemnej balonu 

 ubezpieczenie uczestników lotu 

 szampan 

 

 

 

Lot balonem dla 1 osoby w grupie 12-15 osób nad Białymstokiem i okolicami 

 

 warunkiem wykonania usługi jest zebranie się grupy minimum 12 osób  

 loty balonem realizowane są na Podlasiu w okolicach Biebrzańskiego i  Narwiańskiego Parku 

Narodowego. Białystok i okolice.  

 czas trwania lotu to około 40-60 minut.  

 loty VIP realizowane są na Podlasiu w okolicach Biebrzańskiego i Narwiańskiego Parku 

Narodowego. Białystok i okolice. 

 Realizacja lotu w danym terminie jest możliwa, ale w przypadku sprzyjających  warunków 

 Zalecane jest jak najszybsze zgłoszenie na lot po wykupieniu grouponu, pozwoli to na 
skuteczną realizację vouchera. 

 

ZGŁOSZENIA na lot: 

Biuro lataniebalonem.pl. kontakt Klaudia Olszak kom.: +48 534 604 804 lub biuro@lataniebalonem.pl 

Jeżeli w wybranej dacie warunki pogodowe nie pozwolą latać, wybierany jest inny termin do skutku.  

Ostateczną decyzję o godzinie startu do lotu podejmuje pilot – dowódca statku powietrznego, biorąc 

pod uwagę bezpieczeństwo pasażerów oraz warunki meteorologiczne. 



Warunkiem wykonania lotu są odpowiednie warunki meteorologiczne, które można przewidzieć z 

prognoz meteo, ale potwierdzić na maks. 2 dni przed lotem.  

 

Ważne wskazówki dotyczące specyfiki sportu balonowego: 

 lot odbywa się o wschodzie słońca lub zachodzie słońca - są to różne godziny ze względu na 

pory roku,  

 firma posiada Certyfikat AOC, który jest obecnie jedynym dokumentem uprawniającym firmy 

balonowe do komercyjnych lotów z pasażerami  

 godzina i miejsce zbiórki na lot potwierdzane są przez biuro lataniebalonem.pl na ok. 1-2 dni 

przed planowanym lotem  

 zbiórka w przypadku popołudniowego lotu około 2,5 godziny przed zachodem słońca  

 w przypadku porannego lotu zbiórka jest około 2 godziny przed wschodem słońca  

 start balonu jest o wschodzie słońca lub godzinę przed zachodem, do tego należy doliczyć 

godzinę na dojazd na pole startu i rozkładanie balonu 

 start - ostateczną decyzję o godzinie startu do lotu podejmuje pilot – dowódca statku 

powietrznego, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pasażerów oraz warunki meteorologiczne 

 zbiórki na loty nad Biebrzą najczęściej są w Barze u Dany Wizna, Dwór Dobarz, Laskowiec lub 
w Białymstoku w przypadku lotu w lokalizacji Białystok i okolice 

 

Strój: wygodny sportowy, długie spodnie oraz bluza/kurtka z długim rękawem na czas po lądowaniu 
(ze względu na komary) 

Firma wykonuje loty pasażerskie od lat 90-tych. Bezpieczeństwo klientów jest tutaj podstawą! 

 

Szczegóły programu lotu widokowego 

 organizator zabiera klientów jeepami z umówionego miejsca zbiórki - dojazd na miejsce 

startu ok. 30 minut  

 ok. 30-40 minut – stawianie balonu i instrukcja lotu 

 ok. 30-60 minut – lot balonem – od 2 do 20 km wędrówki balonem w przestrzeni powietrznej 

(zależne od prędkości wiatru i zależnie od wykupionego wariantu) 

 ok. 30-40 minut – składanie balonu 

 ok. 40 minut – powrót 20 do 80 km przejazdów (zależne od kierunku wiatru)  

 klienci odwożeni są na miejsce zbiórki  

W cenie: 

 wynajem balonu z pilotem 

 specjalistyczna obsługa pilota balonu 

 załatwienie formalności związanych z zezwoleniem na lot 

 transport balonu 

 ekipa techniczna obsługi naziemnej balonu 

 ubezpieczenie uczestników lotu 

 szampan 


