
 
 
Huwelijksaanzoek op hoogte 
 

Lion Air heeft inmiddels veel (plezierige) ervaring opgedaan in het verzorgen van allerhande 
aanzoeksvluchten voor bijvoorbeeld een huwelijk, verloving of anderszijds. Velen zijn u al 
voorgegaan en wij moeten zeggen - iedereen is zeer enthousiast met zo'n ludiek aanzoek en 
zal dit ook nooit meer vergeten. 
 
Mogelijkheden 
Wij hebben verschillende mogelijkheden om uw partner ten huwelijk te vragen. 
 

 

Tijdens de "gewone" rondvlucht op proefles kunt u uw partner ten huwelijk vragen met 
daarbij een First Class Champagne en speciale glazen waar u nadien zelf de namen en 
datum in kunt laten graveren. Uw partner denkt dat hij verrast is met de vlucht zonder te 
weten dat dit nog maar het begin is - kosten: het tarief van de vlucht + € 34,00 voor de 
Champagne met glazen. 
I.p.v. Champagne kunnen wij ook versgeperst sinaasappelsap (met glazen) meenemen in 
het vliegtuig (€ 19,75 voor twee personen) 

 

Desgewenst kunnen wij over een door u uit te kiezen locatie vliegen alwaar een 
aanzoektekst is uitgelegd op de grond - deze tekst kunt u gemakkelijk en goedkoop zelf 
maken, wij kunnen u hierin adviseren. Zie ook onderstaande pdf-link naar een handleiding. 
Als u gebruik maakt van deze handleiding komt dit op € 13,25 extra. 

 

Wat dacht u ervan om op de Euromast in Rotterdam te staan voor een mooi uitzicht en er 
opeens een vliegtuig langs vliegt met erachter uw aanzoektekst - kosten: vanaf € 505,- incl. 
tekst (25 letters) - u kunt de tekst verder uitbreiden tot 35 letters (per extra letter € 10,00) 

 

U kunt dit natuurlijk ook op uw eigen gewenste locatie laten verzorgen of bijv. op het strand 

 

We kunnen het nóg ludieker en unieker maken, tijdens uw aanzoeksvlucht (minimaal een 
vlucht met 30 minuten vliegen maar kan uiteraard ook tijdens een proefles wat het meest 
wordt gedaan) komt er onverwacht een vliegtuig "langszij" met erachter uw aanzoektekst - 
kosten: vanaf € 698,- incl. vliegtuig met tekst en een vlucht van 30 min. 

 

Met een door u zelf meegenomen camera kunnen wij na de vlucht nog enkele leuke 
momenten voor u vastleggen 

 

Voor alle vluchten geldt dat wij de route geheel naar uw wensen kunnen samenstellen. 

U ziet, niets is te dol en vrijwel alles is mogelijk - ook hier zijn er al velen u voorgegaan. 

Mochten er nog vragen zijn dan bent u van harte welkom. Wij kunnen vrijwel alles op maat 
leveren dus schroom niet om uw vragen te stellen. 

 

Lion Air 

http://lionair.nl/rondvluchten/
http://lionair.nl/proeflessen/

