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                                                                 Wstępny  projekt programu

XIII MIĘDZYNARODOWY ZLOT PRZYJACIÓŁ LOTNICTWA i MAZUR
Lotnisko K ętrzyn Wilamowo, 4-7.08.2011 r.

4 sierpnia (czwartek) – Zlot załóg

13.00-19.00 – przylot załóg na lotnisko Wilamowo i lądowisko Mazury Residence k/Giżycka

20.00-20.30 – oficjalna inauguracja XIII Międzynarodowego Zlotu Przyjaciół Lotnictwa i Mazur.

20.30-23.00 – wieczór integracyjny załóg samolotów Zlotu (MZPLiM) – gospodarzem wieczoru

Wójt Gminy Giżycko

5 sierpnia (pi ątek) – II Dzień Zlotu

09.00-18.00 – alternatywny program turystyczny w Regionie

– wystawa statyczna sprzętu lotniczego na lotnisku Wilamowo

19.00-22.00 – wieczór integracyjny w Tawernie Awiatorów na lotnisku Kętrzyn Wilamowo

6 sierpnia (sobota) – II Dzie ń Zlotu otwarty dla publiczno ści

08.00-11.00 – kontynuacja przylotu załóg na Mazury AirShow 2011 i Zlot (MZPLiM);

10.00-20.00 – wystawa statyczna sprzętu lotniczego;

– specjalny program pobytowo-turystyczny dla załóg sa molotów Zlotu

(MZPLiM);

– loty promocyjno-demonstracyjne;

– prezentacja publiczna – zwiedzanie samolotów biorących udział w Zlocie;

– atrakcje „Military Park” ;

– skoki spadochronowe;

– loty nad Krainą Wielkich Jezior Mazurskich w ramach akcji Mazury Cud Natury;

– prezentacje multimedialne zdjęć lotniczych, spotkania z lotnikami, gawędy

lotnicze;

– badania lotniczo-lekarskie;

11.00-11.20 – Uroczyste Otwarcie MAZURY AIRSHOW 2011 w Gi życku

19.00-22.00 – program integracyjny załóg samolotów i skoczków spadochronowych w

Tawernie Awiatorów oraz „Ship-Party” na statku w Giżycku ;

20.00 – zakończenie lotów;

21.00 – kurs autobusu z lotniska Wilamowo na pokaz sztucznych ogni w Giżycku;

22.00-22.10 – pokaz sztucznych ogni – Giżycko – j. Niegocin;



7 sierpnia (niedziela) – III Dzie ń Zlotu otwarty dla publiczno ści

09.00-18.00 – ciąg dalszy Zlotu, loty widokowe, prezentacja statyczna sprzętu;

– kontynuacja specjalnego programu pobytowo-turystycznego dla załóg

samolotów Zlotu (MZPLiM);

– atrakcje „Military Park”;

– skoki spadochronowe;

– badania lotniczo-lekarskie ;

14.30-15.00 – Uroczyste zako ńczenie Mazury AirShow 2011 oraz MZPLiM w

Giżycku

17.00-18.30 – odloty samolotów uczestniczących w Zlocie (MZPLiM) i Mazury AirShow –

pożegnalna parada nad lotniskiem i Mazurami;

20.00 – zakończenie lotów promocyjnych ;

Stanisław Tołwiński
              Prezes AKJ

Mazury,08 .07 .2011 r.


