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VLIEG ER EENS UIT…

4 persoons Sportvliegtuig 

3 personen    € 45   p.p.
2 personen    € 60   p.p.
1 persoon     € 90   p.p. 

Prijzen per uur, excl. btw (incl. landingsgelden voor kleinere vliegvelden)

Op basis Op basis van evenredig gedeelde kostprijs, goedkoper kan niet !

Comfortabel krachg 4 persoons toestel, 
Er kunnen dus maximaal 3 mensen mee. 

Even lunchen op TEXEL ? 
Zuivere vliegjd slechts 2 x 45 minuten 
ca. € 90,- p.p. bij 3 personen

- We betalen alleen de jd dat de motor loopt!
- - Route 'zelf te bepalen' 
- ‘co-piloot' kan mee navigeren
- Hoogte tussen 500 en 1500 meter, Snelheid 200 km/uur
- Vertrek in principe vanaf vliegveld Teuge
- Alleen bij goed zicht 
- 21% BTW factuur mogelijk

Ook erg leuk :
RRondje IJssel, Ketelbrug, IJsselmeer, Flevoland, Bunschoten  ca 1 uur
Rondje Rivieren Arnhem/Nijmegen/Wijk b Duurstede       ca 1 uur
Ameland                                          ca 2 uur
Zeeland Middelburg                                 ca 2 uur
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