Wij varen met relatief kleine ballonnen en hebben maximaal 5 passagiers aan boord. Hierdoor heeft
de vaart een exclusief karakter. U heeft volop gelegenheid om vragen te stellen aan de piloot. Hij
neemt alle tijd om met u hierover in gesprek te gaan. Een kleine ballon is bij uitstek geschikt als het
gaat om een speciaal cadeau bij een speciale gelegenheid. U geniet van een indrukwekkend uitzicht
rondom u heen. Of het gaat om een huwelijks aanzoek, een verjaardagscadeau of gewoon zomaar
een uitstapje, het maakt niet uit. U zult met volle teugen genieten van de voorbereiding, de vaart en de
afronding ervan. Iets om nooit te vergeten.
Wilt u graag iemand een cadeau schenken in de vorm van een ballonvaart dan kunnen wij zonder
extra kosten een kadobon naar u opsturen of u kunt deze even op afspraak ophalen. Wij versturen
deze cadeaubon in een blanco enveloppe.
In het weekend en op feestdagen verzorgen wij naast de gebruikelijke avondvaarten
ook ochtendvaarten. Een voorwaarde is dat u een privé ballon reserveert. De ochtend geeft een
extra dimensie aan de ballonvaart. U ziet dat de wereld om u heen ontwaakt en u heeft na afloop van
de vaart nog een hele dag voor u om leuke dingen te doen. We vertrekken vlak nadat de zon opkomt,
dus lekker vroeg in de ochtend, vanaf Someren of directe omgeving.

In prijs is het volgende inbegrepen:







uitleg en instructies vooraf
ballonvaart van ongeveer 1 uur
passagiersverzekering
champagnedoop
certificaat als herinnering aan de vaart
Indien gewenst brengen wij u na afloop terug naar de opstijglocatie.

De vertreklocatie wordt op de dag van vertrek bepaalt aan de hand van de passagierlijst en
weersomstandigheden. Standaard vertrekken vanaf Someren of omgeving. Boekt u een privé-ballon
dan kunnen wij indien u dat wenst ook vanaf andere dan onze vaste vertreklocaties in de regio
vertrekken. Wij rekenen €50 reiskosten per ballon indien de startlocatie verder dan een half uur vanaf
Someren is gelegen. Indien u voor minder dan 5 personen reserveert dan vullen wij het aantal aan tot
maximaal 5 personen aan zodat de ballon vol is.

1. Reservering voor 1 persoon


€175 (€175 per persoon)

2. Reservering voor 2 personen


€350 (€175 per persoon)

3. Reservering voor 3 personen


€510 (€170 per persoon)

4. Reservering voor 4 personen


€680 (€170 per persoon)

5. Reservering voor 5 personen


€825 (€165 per persoon)

5. Ballonvaart exclusief voor 2 personen







€550 voor 2 personen (€275 per persoon)
U vaart exclusief met twee personen plus de piloot in onze speciaal daarvoor bestemde ballon
Bij uitstek geschikt voor een huwelijksaanzoek of een andere zeer bijzondere gelegenheid
We vertrekken in de ochtend of in de winterperiode overdag
De ballonvaart duurt minimaal een uur.
Vertrek vanaf Someren.

6. Nachtvaart met aansluitende ochtendvaart voor 2 personen







€1500 voor 2 personen ( €250 per uur, per persoon)
de nachtvaart duurt minimaal drie maal zo lang als een normale ballonvaart dus ca drie uur
indien u dit vooraf aangeeft bestaat de mogelijkheid om langer te varen dan drie uur en geniet
u langer van de nacht
Vertrek bij nacht, landing in de ochtend, ca 1 uur na zonsopkomst
U vaart exclusief met twee personen plus de piloot
Zie nachtvaart tab in het hoofdmenu.

7. Nachtvaart met aansluitende ochtendvaart voor 3 personen






€1575 voor 3 personen (€175 per uur, per persoon)
de nachtvaart duurt drie maal zo lang als een normale ballonvaart dus ca drie uur
Vertrek bij nacht, landing in de ochtend, ca 1 uur na zonsopkomst
u vaart exclusief met drie personen plus de piloot
zie nachtvaart tab in het hoofdmenu.

Op verzoek vertrekken wij met een privé ballon ook vanaf andere dan de aangegeven locaties.
Hiervoor is toestemming van de landeigenaar en gemeente nodig. Daarnaast moet de locatie geschikt
zijn voor het opstijgen met een heteluchtballon. Het grasveld moet schoon zijn, bepaalde afmetingen
hebben en we moeten kunnen vertrekken zonder dat de omgeving daar last van ondervindt.
De extra kosten zijn afhankelijk van heffingen in de betreffende gemeente. Wij kunnen de benodigde
toestemmingen aanvragen.
Indien u boekt voor minder als 5 personen wordt de ballonvaart door ons tot maximaal 5 personen
aangevuld (dit is voor de nachtvaart niet van toepassing).
Prijswijzigingen voorbehouden.

