VEJLEDNING TIL

EN SMUK
TUR I LUFTEN
Velkommen til flyvning med DreamBalloon.Vi
er glade for at kunne byde dig velkommen til en
fantastisk flyveoplevelse og vil opfordre dig til
at læse denne informationsskrivelse grundigt
igennem inden din flyvning, så du er bedst muligt
forberedt.

BOOKING

Når du er klar til at planlægge din flyvedag kan du klikke
dig ind på dreamballoon.dk. Her finder du bookingsiden,
hvor får du kan få oplyst de mulige flyvedage. Når du
har fundet en ønsket flyvedag er det bare at indtaste de
nødvendige informationer, herunder bookingkoden og
billetudstedelsesdatoen (fra din flyvebillet), så er du booket på
din ønskede flyvning.

MØDETIDSPUNKT

Flyvning i varmluftsballon foregår enten i timerne lige inden
solnedgang eller i timerne lige efter solopgang. I løbet af
flyvesæsonen vil møde- og flyvetidspunktet derfor variere
sammenhængende med tidspunkterne for solopgang og
-nedgang. Typisk ser mødetider sådan her ud, men det
afgørende er tidspunktet på den udsendte mail/SMS.
April
Maj
Juni
Juli
August
September

ca. 17.30 / 05.30
ca. 18.30 / 05.00
ca. 19.00 / 04.00
ca. 19.00 / 04.00
ca. 18.30 / 05.00
ca. 17.00 / 06.00

Ved en morgenflyvning vil du aftenen inden planlagt flyvedag
ved ca. 21.00 tiden modtage en SMS og en mail med oplysning
om præcist mødested og mødetid.

Du vil på selve dagen for din flyvning inden kl. 15.00 modtage
en mail og en SMS med oplysning om præcist mødested og -tid.
Hvis vejret ikke er til flyvning vil du modtage besked om
aflysning. Husk med det samme at booke ny tid til flyvning.
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RETURTRANSPORT

En luftballon lander sjældent det samme sted som den stiger
op. Derfor er det vigtigt, at du selv sikrer din returtransport
til startstedet. Det er også en smuk oplevelse at se en ballon
fra jorden og mange vælger at invitere familie eller venner til
at følge ballonen fra jorden og køre bilen til landingsstedet.
Vi anbefaler, at I har nogen med, som enten henter jer på
landingsstedet og transporterer jer tilbage til jeres egen
bil – eller alternativt kører jeres bil til landingsstedet. Hvis
det er problematisk at arrangere en sådan hjemtransport, er
det naturligvis også muligt at ringe efter en taxa i stedet. En
flyvning er typisk 10–20 kilometer.

PÅ STARTSTEDET

Ved ankomst til startstedet bedes du venligst med det samme
registrere dig hos pilot eller crew med din flyvebillet eller
gavekort. Når alle er kommet gennemfører crewet en grundig
briefing om dagens flyvning samt leverer de nødvendige
instruktioner i forbindelse med opsætningen af ballonen.

PÅKLÆDNING

Vi anbefaler tøj og fodtøj som egner sig til en gåtur på landet
i de vind- vejrforhold som gør sig gældende den aktuelle dag.
Der er generelt en god varme på selve turen, men det er en god
idé at have en jakke om livet til efter landing, hvor det hurtigt
begynder at blive køligere.
Det er en god idé med en hat/kasket til beskyttelse mod
strålevarmen fra ballonens brændere. På varme dage er det
endvidere vigtig at have lidt drikkevand med. Fornuftigt fodtøj
er essentielt, da man risikerer at komme ud at gå på fugtige og
ujævne marker.
Passagerer vil normalt blive inviteret til at hjælpe med op- og
nedtagningen af ballonen, så det er også en god idé at iføre sig
tøj man kan arbejde i, og som kan tåle lidt snavs. Det er ikke
tilladt at medbringe tasker, rygsække eller lignende i kurven,
men naturligvis kamera og andre rekvisitter, du kan have på
kroppen.

Sig endelig til, hvis du af forskellige årsager ikke kan løfte eller
ikke kan være med til opsætningen.
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LANDINGSINSTRUKS

VÆR I ØVRIGT OPMÆRKSOM PÅ:

• Pak tunge kameraer og kikkerter væk
• Stå med let spredte ben og lige vægt på begge fødder
• Bøj lidt i knæene så et evt. stød mod jorden modvirkes af
musklerne i låret
• Hold med begge hænder i de anviste rebhåndtag
• Husk at nyde landingen
• Forbliv ombord i kurven og hold i håndtagene indtil piloten
tydeligt giver besked om, at kurven kan forlades

• DreamBalloon har en velfungerende Facebookside, som du
er meget velkommen til at besøge for mere information om
ballonflyvning: facebook.com/dreamballoon
• Alle kan følge din ballonflyvning ’live’ på minballontur.dk
• Der er meget mere information på dreamballoon.dk

Både før og under flyvningen vil piloten gennemføre en
landingsbriefing med alle passagerer. Briefingen har til formål
at sikre en bekvem landing for alle. Når piloten umiddelbart før
landing siger “klar til landing” skal følgende følges.

EFTER FLYVNING

Familie og venner er velkomne til på eget ansvar at følge
ballonens følgebil, der kører mod landingsstedet. Men vær
opmærksom på, at ingen uden tilladelse fra markejer eller
crew må køre ud på marker eller privat ejendom.

VI GLÆDER OS

Vi hjælpes ad med at pakke hylster og kurv sammen, hvorefter
der afholdes en lille ceremoni med uddeling af ballonbeviser
samt indtagelse af lidt godt til ganen.

TIL AT SE DIG
Philip Mundt

Flyvechef og ballonskipper
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