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Vroege Vogel Ballonvaart Ticket

Vroege Vogel Ballonvaart
Bij zonsopkomst staat de koffie klaar op ons ballonvaartcentrum in Idskenhuizen. In Noord Holland hebben wij een aantal opstijglocaties.
Afhankelijk van hoe de wind richting is, wordt de locatie gekozen. Het is ook mogelijk om vanuit Groningen te starten.
Deze speciale ochtend ballonvaarten zijn heel erg bijzonder vanwege de sfeer die dit oplevert.

Algemeen
Al sinds de oudheid dromen mensen van vliegen. Zo vrij als een vogel zweven door het luchtruim. De zwaartekracht overwinnen en de stilte
als enig gezelschap. De passagiers ballonvaarten maken deze droom werkelijkheid.
Weidegebieden en agrarische gronden met hier en daar kleine riviertjes en beekjes, afgewisseld met verschillende bossen en veel water
gebieden bepalen het uitzicht vanuit de luchtballon over de omgeving. Bij het ochtend gloren geniet u van het prachtige uitzicht en u ziet de
wereld wakker worden.

Het avontuur
Het avontuur van een ballonvaart schuilt deels in het ongewisse. De windrichting en de windsnelheid maken dat de landingsplaats nooit
helemaal is te voorspellen.
Elke ballontocht is anders en dus is elke vaart een unieke ervaring. Al weet de piloot met zijn kaarten, op papier en elektronisch via een GPS,
zijn ervaring en zijn oriëntatie vermogen natuurlijk wel altijd haarfijn uit te leggen waar onze heteluchtballon zich bevindt.

Zorgeloos ballonvaren
Dankzij de strikte voorzorgsmaatregelen kunt u zich overgeven aan het onbezorgde genieten. Eindeloze vergezichten, hoger vliegen dan de
vogels en zweven boven het verstilde landschap van Nederland.
Wij bieden onvergetelijke heteluchtballon ervaringen in elk seizoen. Uiteraard is de zomer bij de meeste mensen favoriet, maar in de winter
zijn er ook fraaie ballonvaarten te ervaren. De verzamel tijden van onze ballonvaarten vinden altijd plaats 2 uur voor zonsondergang en in de
ochtenduren altijd binnen 2 uur na zonsopkomst. Het weerbeeld is op die tijden het meest stabiel. In de winter periode vertrekken onze
luchtballonnen ook overdag, omdat de weerssituatie wegens het ontbreken van thermiek dit voor ons technisch mogelijk maakt.

Dit arrangement is inclusief:
Ballonvaart van ongeveer 1 uur
Een champagnedoop na de landing
Vervoer terug naar de opstijglocatie
Verzekering tijdens de ballonvaart
Een ballonvaart certificaat als leuke herinnering
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Prijs: € 125 p.p.
Wij maken deze ballonvaart alleen op zaterdag en zondag.
De prijs van dit arrangement is geldig tot en met 31 december 2020.
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