Cadeaubon

Zweefvlucht

De ontkoppelhoogte is 1000 meter
Het meevliegen gebeurt op eigen risico, aan deze tegoedbon kunnen geen rechten worden
ontleend anders dan het eenmalig meevliegen in een historisch zweefvliegtuig van de
stichting behoudt historische vliegtuigen. Deze vlucht moet u zien als een blijk van
waardering voor uw donatie aan deze stichting. Deze cadeaubon is 12 maanden geldig!
Bon nummer: 29/05/12/52

Zweefvliegen:
Met deze Zweefvliegbon bent u in de gelegenheid een keer vanaf het vliegveld Midden
Zeeland op te stijgen en een vlucht te maken met zicht op het Veersemeer en de natuur rond
de Piet. Bij goed zicht ligt heel Zeeland aan uw voeten. Beleef de vrijheid en stilte, zwevend
in een zweefvliegtuig………. Op de voorzijde is aangegeven tot welke hoogte u wordt
opgesleept.
Wanneer:
In principe wordt in de maanden april tot en met december gevlogen. De meeste zaterdagen
en zondagen zijn wij aanwezig en in de meeste vakanties kan er ook op doordeweekse dagen
afgesproken worden.
Het vliegveld opent om 9 uur ’s morgens en sluit in de zomer om 20 uur ’s avonds. 
Het is
alleen mogelijk mee te vliegen als u dit van te voren goed met ons heeft afgesproken. Om
een zweefvlucht te maken zijn een sleepvliegtuig, een sleepvlieger, een zweefvliegtuig, een
zweefvlieger en assistentie noodzakelijk, dit behoeft dus enige organisatie.
Voorbehoud weersomstandigheden:
Om te kunnen zweefvliegen zijn redelijke weersomstandigheden nodig. Op een dag waarop
het regent, harder waait dan windkracht 6, mist of slecht zicht is door zeer lage bewolking,
kan er niet gevlogen worden. Het is dus noodzakelijk kort voor de gemaakte afspraak nog
even contact te hebben, wij hebben dus een telefoon nummer nodig waarop u zeker te
bereiken bent.
De afhankelijkheid van het weer betekent ook dat bij een weersverandering het noodzakelijk
kan zijn dat het vliegbedrijf wordt gestopt. In dat geval is het helaas noodzakelijk uw vlucht
uit te stellen tot een later moment.
Waar moet u zijn:
Het vliegveld is niet voor iedereen vrij toegankelijk, u mag niet over het vliegveld lopen en u
moet ten alle tijden worden begeleid door een ervaren zweefvlieger. Het restaurant en de
verkeerstoren kunnen u niet helpen, u dient zich bij hangaar 2C te melden. Wij hebben een
eigen looppoort met bel, hier is ook voldoende parkeerruimte aanwezig.
Wie zijn wij:
Wij zijn de “Stichting behoud historische vliegtuigen”. Onze doelstelling is kort gezegd het
vliegend houden van klassieke (zweef)vliegtuigen. Middels uw donatie draagt u hier aan bij.
De donateurs vluchten die wij aanbieden geschieden met goed onderhouden materiaal. De
uitvoerende zweefvliegers zijn bijzonder ervaren en doen dit belangeloos.
Waar kunt u ons vinden:
Vliegveld Midden Zeeland, Calandweg 2c, Arnemuiden
Postbus 47, 4328 ZG BurghHaamstede
Tel: 0622396180
Email: willem@debadmeesters.com
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Vanaf het terras van Restaurant Midden Zeeland heeft u een prachtig uitzicht op het gehele vliegveld. Onder het genot van een
kop koffie kunt u hier vast in de stemming komen of kan de rest van uw gezelschap in ontspannen sfeer uw vlucht overzien.
Het restaurant verzorgt uiteraard ook lunches, diners en partijen. Telefoon nummer restaurant: 0113613264
Ook voor andere luchtsporten, parachutespringen, rondvluchten en dergelijke bent u op Vliegveld Midden Zeeland op het juiste
adres. Kijk op de website: zeelandairport.nl

