Overige activiteiten van Lion Air >
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Professionele Fotovluchten en Filmproducties
(verhuur van vliegtuig + vlieger voor luchtfotograaf)
Surveillance-vluchten
Bedrijfsfeesten
Aanzoeksvluchten voor huwelijk of verloving met Champagne
Inspectievluchten
Milieuvluchten
Promotionele acties
Arrangementen op maat
Verhuur vliegtuigen
Aangepaste vluchten voor zieken en/ of gehandicapten
Cadeaubonnen voor b.v. een proefles of een rondvlucht

Lion Air voert haar vluchten voornamelijk uit vanaf het eenvoudig te
bereiken Rotterdam Airport.
Heeft u zelf een voorstel, schroom niet en neem
vrijblijvend contact met ons op. Wij zullen er alles aan
doen om uw idee te verwezenlijken zolang dit past
binnen in onze operationele mogelijkheden.
Kijk voor alle informatie en
tarieven snel op: www.lionair.nl

Lion Air BV

Kantooradres: Dijkje 128 - 3077 CM Rotterdam
Tel.: 010 - 479 63 30
Mobiel: 06 - 44 27 69 03
E-mail: info@lionair.nl, internet: www.lionair.nl

Rondvluchten
Vlieglessen
Evenementen
Luchtfotografie en Film

Wij vliegen vanaf Rotterdam The Hague Airport
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Thuis in de lucht met Lion Air
Rondvluchten > Bent u benieuwd hoe uw

woonomgeving er van bovenaf uitziet? Of ‘uw’ hele stad? Wilt u eens
een kijkje nemen boven de Rotterdamse Havens of de Deltawerken?
Dan is een rondvlucht met Lion Air de ultieme ervaring.
Lion Air verzorgt 7 dagen per week rondvluchten met o.a. een
Cessna 172. Deze rondvluchten variëren van een half uur tot een uur.
Ervaren piloten laten u de mooiste plekken zien langs een vliegroute
die u mogelijk zelf heeft uitgestippeld.
Ook een geweldig cadeau-idee! Vraag naar de mogelijkheden!

Vlieglessen > Voor hen die wel eens aan het zelf vliegen

willen ‘proeven’, biedt Lion Air proeflessen aan. Maar pas op: u loopt
het risico volledig aan het vliegen verknocht te raken!
Onze ervaren en, belangrijker nog, gekwalificeerde instructeurs
begeleiden u op weg naar uw Privat Pilot Licence (PPL). Een gedegen
opleiding tot piloot zodat u zelf - wanneer u maar wilt en Wereldwijd kunt genieten van de vrijheid die het luchtruim u biedt!
Een proefles is een heel bijzonder cadeau-idee.
Daarom zijn bij Lion Air cadeaubonnen voor proeflessen verkrijgbaar.
Uiteraard zonder verdere verplichtingen.

Evenementen >

Bent u op zoek naar een originele
uitvoering van uw jaarlijkse bedrijfsfeest?
Of viert u binnenkort een jubileum en wilt u dat op een verrassende
en indrukwekkende manier luister bijzetten? Lion Air organiseert
spectaculaire (bedrijfs)feesten. Uw gasten krijgen een proefles of
een rondvlucht en voor het verzorgen van de inwendige mens werkt
Lion Air met een bekende cateraar en ook amusement kan geregeld
worden.
Een unieke ervaring.
Heeft u zelf ideeën over de invulling van uw evenement?
Lion Air bespreekt ze graag met u en zorgt zo samen
met u voor een onvergetelijke dag!

Een proefles,
rondvlucht of
arrangement weggeven?
Denk dan aan de

cadeaubon
Een cadeau om nooit
te vergeten!

De start, het loskomen van de grond,
het stijgen en dalen, de landing...
Vliegen is fascinerend. En dan is er
natuurlijk nog het uitzicht waar u
ontzettend van kunt genieten.

Een belevenis op zich!
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