Київське небо навідають повітряні кулі з різних країн світу
Київське Повітроплавне Товариство за підтримки Київської Міської Адміністрації
запрошує всіх бажаючих та цінителів «високого» взяти участь у Фестивалі Повітряних
Куль «Монгольф’єрія 2009» .
Ця неординарна та яскрава подія відбудеться з 21 по 25 жовтня 2009 року в небі над
містом Києвом.
Під час Фестивалю близько 15 теплових аеростатів з України, Росії, Чехії, Словаччини,
Грузії, Литви, Білорусії, Молдови щодня демонструватимуть киянам та гостям міста
показові польоти повітряних куль, а також розігруватимуть між собою спортивний
повітроплавний кубок
«Монгольф’єрія 2009», заснований Головою Київської
Обласної Ради. Вперше Україну відвідають президенти Федерацій Повітроплавання
усіх вищезгаданих країн, а також світовий лідер з виробництва теплових аеростатів,
директор компанії «Kubicek Balloons» Алеш Кубічек.
Основна мета Фестивалю - популяризація такого неординарного і цікавого виду
спорту та дозвілля, як повітроплавання. Нажаль, сьогодні Україна посідає не найкращі
позиції у світовому рейтингу повітроплавання, через те, що розвитку даного виду
спорту приділяється занадто мало уваги з боку держави. Проведення фестивалю
«Монгольф’єрія 2009» в столичному небі і є тим вагомим кроком до зміцнення не тільки
позицій українських спортсменів - аеронавтів, а й до піднесення іміджу української
столиці, як туристичного центру. Адже Київ з висоти пташиного польоту - це незабутнє
враження для кожної людини, яка оглядатиме його з кошика повітряної кулі.
Фестиваль повітряних куль «Монгольф’єрія 2009» - це масштабна міжнародна подія,
аналоги якої за кількістю повітряних куль проводилися лише в деяких Європейських
столицях. Відтепер у киян та гостей нашого міста з’явилась можливість здійснити
політ на повітряній кулі над столицею України!
В програмі заходу:
- генеральний брифінг та прес-конференція 21 жовтня о 14.00 ( місце уточнюється)
- польоти теплових аеростатів ранкові (7 - 9 год.) та вечірні ( 15.00 - 17.00 год.)
- брифінги та конференції перед польотами щодня о 7.30, та о 15.00. Місце проведення
- злітний майданчик «Гідропарк».

- презентація ультрасучасної спортивної моделі теплового аеростату Extreme Racer
«Kubicek balloons»;
- нарада дилерів «Kubicek balloons» з приводу підготовки до рекордного перельоту
«Black Sea Run» Україна – Грузія через Чорне море;
А також:
- під час Фестивалю «Монгольф’єрія 2009» Київське Повітроплавне Товариство
презентує Київську Повітроплавну Школу. 23 жовтня о 13.30 год. у селищі Колонщина
Макарівського району ( 38 км від Києва по Житомирській трасі) відбудеться урочисте
відкриття Школи. На свято запрошені офіційні особи, гості свята та повітроплавці.
Фестиваль повітряних куль стане незабутньою подією для його глядачів і учасників.
Повірте, у небо можна закохатися!

Довідка:
Київське повітроплавне товариство (КВО) – це об’єднання кращих спортсменів (перших за спортивним рейтингом),
повітроплавців, та просто закоханих в небо людей.
Більше про пілотів та організацію « Київське Повітроплавне Товариство» дивіться на сайті www.ballooning-ua.com
Фестиваль «Монгольф’єрія » - це щорічний міжнародний фестиваль повітряних куль, який збирає в Україні
найкращих професійних пілотів. Минулого року фестиваль відбувся 21 листопада у місті Біла Церква і був
присвячений 225-річчю з дня першого польоту людини на повітряній кулі . На жаль, через примхи погоди розіграти кубок
пілотам не вдалося, але усі 15 екіпажів приєдналися до всеукраїнської акції «Запали Свічку». Аеронавти одночасно
запалювали пальники усіх теплових аеростатів на честь пам’яті жертв Голодомору.
Запланована в рамках фестивалю благодійна акція «Небо для всіх» була перенесена на декілька місяців і відбулася
у повному обсязі. Українські пілоти вперше піднімали у небо інвалідів - візочників із Вінниці, Одеси та Києва. Після
проведення цього заходу Вінницька обласна адміністрація вирішила пошити власний спеціальний аеростат, який
пристосований для польотів інвалідів - візочників. Перші польоти на ньому планують на початку 2010 року.
Звіт з «Монгольф’єрії 2008» дивіться на сайті: www.ballooning-ua.com/ru/festival-mongolferiya.html
Цього року ми сподіваємося на хорошу погоду та вашу підтримку у висвітленні та анонсуванні цієї важливої
повітроплавної події. Просимо вас акредитуватися, аби ми змогли зробити нашу співпрацю не тільки плідною, а й
приємною для вас:)

За додатковою інформацією звертайтеся
за телефоном +38 050 383 93 97 Катерина

