Open Sky Robinson R44
Helicopter Rental
- Tallinn, Harju maakond

Kuulutused Kirjeldus

Teostame foto-, filmimis- ja vaatluslende
helikopteriga Robinson R44. Kopterilende saab
tellida lendamiseks üle Eesti. Kopter asub
Tallinnas ja lendab peale mujal teostatud lendu
Tallinnasse tagasi. Helikoptereid saab tellida ka
erinevatele sündmustele– kliendiüritused, firmade
suvepäevad, sünnipäevad, pulmalennud jne.
Samuti sobib helikopteri sõit suurepäraselt
tüdrukuteõhtu ja poissmeesteõhtu tähistamiseks
ning meeldejäävaks kingituseks. Pakume lende nii
firmadele kui ka eraisikutele. Lennud
helikopteriga Robinson R44, tunnihind alates
1000€ ja orienteeruvad lennuajad Eesti linnade
vahel: Tallinn-Pärnu 55 minutit, Tallinn-Tartu 70
minutit, Tallinn-Rakvere 50 minutit, TallinnHaapsalu 40 minutit, Tallinn-Narva 1 tund ja 25
minutit, Tallinn-Võru 1 tund ja 30 minutit, TallinnViljandi 60 minutit, Viljandi-Pärnu 40
minutit, Viljandi- Tartu 40 minutit, Tartu-Pärnu 55
minutit. Kliendi soovist lähtudes teeme igale
konkreetsele lennusoovile eraldi pakkumise.
Kindlasti tuleb arvestada võimalusega, et soovitud
ajal ei pruugi olla lennuilma. Palun kasuta VÕTA
ÜHENDUST nuppu ja tee oma päring. Lisainfo:
Lennu eest tasumine toimub enne lendu. Lennud
toimuvad sobivatel ilmastikutingimustel. Lennu
ära jäämisel ilmastiku või tehniliste põhjuste tõttu
tagastatakse kogu ettemaks. Robinson R44
reisijate ja pagasi kaalupiirang kokku on 270 kilo
ja maksimaalne kaal istme kohta on 130 kilo.
Lastele vanusepiirangut pole, kuid laps peab
suutma ise istuda, sest süles istuda ei tohi. Open
Sky OÜ jätab endale õiguse igal ajal peatada või
tühistada lennud turvalisuse ja/või muude
opereerimistingimuste mittevastavuse korral ning
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Aadressi kaart
Riik:
Maakond:
Linn:

Eesti
Harju maakond
Tallinn

Pikkuskraad:

E24° 45' 12.9''

Laiuskraad:

N59° 26' 13.1''

Helikopter
1.000€

