
 

 

 

 

 

 

 
 
 

23.-26. september | TOKAJ 
 
 
 

Milí priatelia, 
 
samej sa mi nechce veriť, že píšem tieto riadky, v ktorých by som Vás rada pozvala na naše 
stretnutie na Tokaji:-) Balónová fiesta Tokaj 2021 bude realitou, ak to žiadne epidemiologické 
opatrenie nezruší.  
Pekný región a príležitosť stretnúť sa, ideálne aj zalietať balónmi.  
 
Tešíme sa na Vás 

Ingrid & Arend Jan Dezijn a náš tím 
 
 
 
 
Miesto konania 

 lety balónom na Tokaji, Čerhov  

 naše zázemie a ubytovanie bude v Penzióne Aqua Maria, Veľaty 
http://www.penzionaquamaria.sk/  
GPS súradnice: 48.5048103N, 21.6537642E   

 
 
Entry fee 
Za vaše entry fee sa postaráme o všetky tieto záležitosti: 

 plyn 

 ubytovanie na 3 noci 

 strava (3x raňajky, 3x večera) 

 pivo, kofola  

 mapy, meteorologické informácie a technická asistencia 
 
platba: 120,- € / 1 osoba 
 
 
Nezabudnite si zbaliť: 

 platnú licenciu pilota  

 platné doklady od balóna 

 poistenie voči škodám spôsobeným tretím osobám v súlade s Nariadením Európskeho 
parlamentu a rady č. 785/2004 o požiadavkách na poistenie leteckých dopravcov a 
leteckých prevádzkovateľov 
 

 

http://www.penzionaquamaria.sk/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podmienky 

 očkovanie / test na COVID 19  
(v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie - info pošleme vopred) 

 entry fee - platba pri registrácii 

 prihlášky poslať do 31. augusta 2021 (resp. do naplnenia kapacity) 

 v prihláške nám uveďte druh izby a počet osôb, v prípade požiadaviek na iné ubytovanie 
nám dajte vedieť (za jednoposteľové izby sa účtuje doplatok) 

 prosím rátajte s tým, že ako zúčastnený balón od nás akceptujete min. 1 pasažiera na 
každý let 

 
 
Tankovanie 

zabezpečíme REGO a CSN armatúry 
pred prvým letom tankovanie nebude 
 
 
Letový program 

23.9.2021 - štvrtok      

- príchod v popoludňajších hodinách      
20,00             - hlavný brífing (AquaMaria)      
          
24.9.2021 - piatok      

  6,15  - brífing (AquaMaria)         
  7,00   - let (Čerhov)         
  po lete  - tankovanie plynu - individuálne na LPG      
15,15  - brífing (AquaMaria)     
16,00  - let (Čerhov)       
19,30  - ohňová show (Čerhov) 
po lete (do 20,00)  - tankovanie plynu - individuálne na LPG 
 
25.9.2021 - sobota      

  6,15  - brífing (AquaMaria)      
  7,00   - let (Čerhov)       
  po lete  - tankovanie plynu - individuálne na LPG      
15,15  - brífing (AquaMaria) 
16,00  - let (Čerhov) 
po lete (do 20,00)  - tankovanie plynu - individuálne na  LPG    
 
26.9.2021 – nedeľa 

  6,15  - brífing (AquaMaria)   
  7,00   - let (Čerhov) 
po lete (do 12:00) - tankovanie plynu - individuálne na LPG 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZÁTOR: 
ADS ballooning, s.r.o. a Klub balónového lietania Košice 
Jačmenná 10 
040 01 Košice 
mobil: +421 903 659 470 
e-mail:  balon@balon.sk 
website: www.balon.sk  
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