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Prispeval Branko Godec
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V petek 9.12.2016 bomo ponovno organizirali šolanje in trening v vetrovniku Skyward v
Budimpešti. Cena vetrovnika pa je 400,00 € na uro, dodatno pa si še lahko najameta trenerja
(Coacha) za 100,00 € na uro.

Za tiste, ki še niste leteli (oz. lebdeli) v vetrovniku, to zgleda približno takole:
- ena oseba v enem dnevu običajno naleti nekje 15 minut, je pa možno tudi več, vendar je
naporno
- termini (vhodi) so običajno razdeljeni na 1,5 do 2 minuti (kakor se dogovorimo)
- če vzamete npr. 15 minut in so vhodi na 1,5 minute, je to 10 vhodov, kar vas stane
100,00 €
- če npr. 1 skupina 4-ih oseb vzame 1 uro, se zaporedoma izmenjujete – en lebdi, 3-je so
zunaj – bolj izkušeni pa lahko letijo tudi skupaj
- ena minuta lebdenja v vetrovniku je približno primerljiva z enim skokom iz višine 4000 m
(o tem se da tudi debatirati)
- vetrovnik je zelo priporočljiv za učence - ker v zelo kratkem času naletite npr. 15 minut, je
napredek glede pridobivanja veščin izjemen

Načrtujemo, da bomo tam prespali (zvečer še gremo malo ven) in se naslednji dan vrnemo
nazaj, vendar se glede tega lahko odločite individualno.

Dodatne informacije:
- Potepanje po Budimpešti: Če se nam kdo ne namerava pridružiti na večerji ali na
potepanju po Budimpešti, ki sledi po večerji, nam naj to obvezno javi, ker je povezano z
rezervacijami.
- Prevoz: za prevoz se bomo dogovorili skupinsko ko bomo vedeli koliko nas je prijavljeno.
- Tunel: tunel lahko plačate s Forinti, Euri ali kreditno kartico. Stroški tunela so npr.:
1. 15 minut + coach = 100 + 25 = 125,00 € (redna cena za to je 175,00 €, torej caa. 28 %
popusta)
2. 30 minut + coach = 200 + 50 = 250,00 € (redna cena za to je 317,00 €, torej caa. 21 %
popusta)
3. 30 minut (brez coacha) = 200,00 € (redna cena za to je 267,00 €, torej caa. 25 %
popusta)
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4. Spanje: Skyward nam je rezerviral sobe za spanje po ceni 10,00 €/osebo na noč.

Prijave in čas tunela ter dodatna vprašanja pošljite na email: branko.godec@skydivemaribor.c
om
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