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Aeroklub Krakowski jest stowarzyszeniem z ponad 90-letnią tradycją. Siedziba aeroklubu znajduje
się w Pobiedniku Wielkim – miejscowością bezpośrednio graniczącą z Krakowem. Nasze lotnisko
to około 150 ha zadbanego, trawiastego terenu, na którym realizujemy nasze lotnicze pasje.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizowaniu działalności lotniczo-szkoleniowej. Prowadzimy szkolenia
zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, prowadzące do zdobycia licencji pilota samolotowego i szybowcowego.
Od wielu lat jesteśmy również organizatorem imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu krajowym
i międzynarodowym.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przedstawiamy ofertę wynajmu terenu oraz organizacji eventów.
Jest ona skierowana zarówno do podmiotów zainteresowanych organizacją dużych imprez masowych, jak również
dla tych, którzy planują urządzić kameralne spotkanie w kilkunastoosobowej grupie.
Nasza oferta wynajmu terenu może zostać wzbogacona wyjątkowymi atrakcjami w postaci: lotów widokowych,
ekspozycji samolotów, szybowców, pokazem balonów oraz organizacją gier i zabaw lotniczych dla najmłodszych.
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OFERTA WYNA JMU TERENU
Sceneria lotniska sportowego i przylegających do niego terenów zielonych to doskonałe miejsce na zorganizowanie
niezapomnianych eventów sportowych, imprez kulturalnych czy biznesowych.
Doskonała lokalizacja przy drodze krajowej oraz w bliskości autostrady w połączeniu z malowniczością terenu i bogatą
infrastrukturą pozwala zorganizować wydarzenia małe i duże, które na długo zapadną w pamięci uczestników.
Lokalizacja terenu:
Lotnisko Pobiednik Wielki
32-125 Wawrzeńczyce
Przy drodze krajowej 79 (Kraków – Sandomierz).
Specyfikacja terenów do wynajęcia:
A. Wynajem do 40.000 m2 terenu. Nawierzchnia naturalna
(trawiasta).
B. Wynajem 600 m2. Nawierzchnia naturalna (trawiasta)
wraz z zadaszoną drewnianą wiatą.
C. Wynajem 1.500 m2. Nawierzchnia naturalna
(trawiasta).

Lotnisko
Pobiednik Wielki

USYTUOWANIE TERENÓW DO WYNAJĘCIA (A, B, C)

OFERTA WYNA JMU TERENU
Specyfikacja terenu A:
-

Powierzchnia do 40.000 m2.

-

Teren znajduje się bezpośrednio przy drodze krajowej nr 79.

-

Teren otwarty o powierzchni naturalnej (trawiastej).

-

Dostęp do energii elektrycznej, wody (w tym do wody
przemysłowo-pożarniczej – hydrant), WC.

-

Możliwość wytyczenia parkingu.

-

Możliwość ogrodzenia terenu pod imprezy zamknięte.

OFERTA WYNA JMU TERENU
Specyfikacja terenu B:
-

Powierzchnia 600 m2.

-

Teren otwarty o powierzchni naturalnej (trawiastej).

-

Na terenie zadaszona wiata.

-

Dostęp do energii elektrycznej, wody (w tym do wody
przemysłowo-pożarniczej – hydrant), WC.

-

Parking (nawierzchnia twarda).

OFERTA WYNA JMU TERENU
Specyfikacja terenu C:
-

Powierzchnia 1.500 m2.

-

Teren otwarty o powierzchni naturalnej (trawiastej).

-

Na terenie zadaszona wiata.

-

Dostęp do energii elektrycznej, wody (w tym do wody
przemysłowo-pożarniczej – hydrant), WC.

-

Parking (nawierzchnia twarda).

ORGANIZAC JA IMPREZ
Coraz bardziej popularne wśród firm dbających o swoich
pracowników staje się organizacja tzw. eventów firmowych. Jest
to czas, gdy następuje integracja wśród zatrudnionych osób,
a także utrwalają się kontakty biznesowe. Tego typu wydarzenie
z lotnictwem w tle z pewnością sprawi ogromną radość
uczestnikom eventu.
Proponujemy m.in.:
-

Wynajem terenu: udostępnienie przygotowanego terenu.

-

Wynajem terenu wraz z organizacją: całościowa obsługa
wydarzenia po uzgodnieniu zakresu działań.

-

Wynajem terenu wraz z częściową organizacją
atrakcji.

Nasza oferta skierowana jest do podmiotów zainteresowanych
zarówno dużymi przedsięwzięciami (ponad 1.000 osób), jak
również dla chętnych chcących organizować kameralne spotkania
(ok. 10-20 osób).

ORGANIZAC JA IMPREZ
Ponadto z przyjemnością zorganizujemy dla najmłodszych gry
i zabawy o tematyce lotniczej: budowanie modeli lotniczych,
konkursy z nagrodami, opieka animatorów.

Zapraszamy do odwiedzenia
naszego lotniska!

USŁUGI DODATKOWE
Lot widokowy szybowcem start za wyciągarką
cena: 300 zł/lot
(powyżej 5 osób istnieje możliwość negocjacji ceny)
Lot dostarczy Ci niezapomnianych przeżyć od przeciążenia przy
starcie, ostrego wznoszenia poprzez ciszę podczas swobodnego
lotu dającą możliwość delektowania się widokami. Lot trwa od
5-10 min. Loty odbywają się na dwumiejscowych szybowcach
Bocian lub Puchacz.
Lot widokowy szybowcem start za samolotem
cena: 550 zł/lot
(powyżej 5 osób istnieje możliwość negocjacji ceny)
Start odbywa się na holu za samolotem. Szybowiec w ciągu kilku minut zostaje wyholowany na wysokość ok. 350 m.
Wraz ze wzrostem wysokości można podziwiać coraz to piękniejsze widoki. Lot trwa od 15-30 min. Loty odbywają się
na dwumiejscowych szybowcach Bocian lub Puchacz.

USŁUGI DODATKOWE
Stacjonarne pokazy balonowe
cena: 2.000 zł /godzinę
(powyżej 5 osób istnieje możliwość negocjacji ceny)
Gigantyczny rozmiar, zdolność przyciągania uwagi oraz
fotogeniczność sprawia, że nikt nie jest w stanie obojętnie
przejść koło przesuwającego się majestatycznie po niebie balonu.
Najbardziej atrakcyjną formą prezentacji balonu są pokazy
stacjonarne, czyli wzloty na uwięzi. Jeżeli tylko pogoda jest
wystarczająco stabilna, balon można eksponować praktycznie
w większości miejsc. Na podstawie wieloletniego doświadczenia
możemy stwierdzić, że podczas pikników rodzinnych, festynów
czy imprez okolicznościowych, balon stanowi wspaniałą atrakcję
zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Nigdy nie brakuje chętnych
by, choć na parę chwil znaleźć się w koszu i popatrzeć z innej
perspektywy na otaczający świat.

LOTY WIDOKOWE
Na lot widokowy samolotem można wybrać jedną z oferowanych
tras lub zaproponować trasę własną, aby móc przeżyć
niepowtarzalną przygodę w przestworzach. Przed lotem odbywa
się zapoznanie z wyposażeniem samolotu i obowiązującymi
zasadami bezpieczeństwa. Dodatkowo pilot może podpowiedzieć,
jak najlepiej fotografować z powietrza.
Możliwość zaproponowania trasy swojej wycieczki połączonej
z fotografowaniem, w celu zobaczenia swojej okolicy z lotu ptaka
lub innych interesujących miejsc.
Lot trwający do 20 min: 16 zł/min za każda minutę. Powyżej 20 min: 15 zł za każdą minutę niezależnie od czasu trwania.
Trasa Niepołomice
Czas lotu 15-20 min, cena: 320 zł
Niezwykła okazja do podziwiania z góry Puszczy Niepołomickiej, Wisły oraz wspaniałego Królewskiego Zamku i Rynku
w Niepołomicach. Dodatkowym punktem na trasie jest Klasztor Benedyktynek w Staniątkach z pięknym ogrodem. Tak
niezwykłe widoki znajdują się w pobliskim sąsiedztwie naszego lotniska.
Trasa Zalew Dobczycki
Czas lotu: 30-35 min, cena: 450 zł
Zalew Dobczycki to piękny akwen wodny w dorzeczu Raby, otoczony pagórkami. Będzie go można podziwiać po
zobaczeniu Niepołomic wraz z Zamkiem oraz miejscowości Staniątki z Klasztorem Benedyktynek i ich pięknym ogrodem.
Kolejną atrakcją na trasie jest lot nad Wieliczką i możliwość zobaczenia z oddali Zamku w Nowym Wiśniczu.

LOTY WIDOKOWE
Trasa Zamek w Nowym Wiśniczu
Czas lotu: 30-35 min, cena: 450 zł
Ta trasa pozwala na podziwianie jednego z najcenniejszych
w Polsce dzieł wczesnobarokowej architektury rezydencjalnoobronnej – Zamku Lubomirskich. Po drodze możliwość zobaczenia
Puszczy Niepołomickiej i Bochni, a przede wszystkim pięknych
widoków Pogórza Wiśnickiego. Przy dobrej pogodzie widoczne są
Beskidy i Tatry.
Trasa Południowymi Obrzeżami Krakowa
Czas lotu: 30-35 min, cena: 450 zł
Niepowtarzalna okazja na spojrzenie z niecodziennej perspektywy na południową stronę Krakowa i okolice. Podczas
lotu możliwość podziwiania Sanktuarium w Łagiewnikach, Zamku w Przegorzałach, Opactwa Benedyktynów w Tyńcu
i Zakrzówka. Dodatkowo będzie można zobaczyć Hutę Sendzimira oraz wijącą się rzekę Wisłę.
Trasa Jezioro Rożnowskie
Czas lotu: 60-65 min, cena: 900 zł
Trasa z widokiem na meandry Jeziora Rożnowskiego – zalewu retencyjnego na Dunajcu. Wokół znajdują się piękne
pagórki Pogórza Wiśnicko-Rożnowskiego oraz widoki na Beskid Wyspowy i Beskid Sądecki. Po drodze możliwość
zobaczenia rozległej Puszczy Niepołomickiej i Nowego Wiśnicza.
Uwaga: ostateczna decyzja dotycząca przebiegu trasy należy do decyzji pilota.
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