
TS: Košický letecký deň tohto roku v novom formáte
Ak sa vám e-mail nezobrazuje správne, otvorte si online verziu.

KOŠICE, 5. september 2018– Košický letecký deň sľubuje v druhú septembrovú

sobotu  úplne nový formát. Defilovať budú historické i moderné lietadlá, v programe je aj

ukážka vzdušných bojov z druhej svetovej vojny. Najväčšími ťahákmi blížiaceho sa TOP

podujatia programu Terra Incognita budú leteckí akrobati Zoltán Veres a Artur Kielak.

Všetkých priaznivcov letectva a  leteckého športu čaká v sobotu 8.septembra v areáli

Aeroklubu Košice skutočne bohatý program. Košický letecký deň ponúkne prehliadku

zaujímavých historických kúskov, ale aj moderných strojov a organizátori sľubujú šou, aká

tu už dlho nebola. “Spomedzi najstarších lietadiel spomeniem Polikarpov PO-2,

dvojplošník vyrábaný od roku 1927. Počas druhej svetovej vojny na ňom lietal sovietsky

pluk tvorený iba ženami, podnikajúci nečakané nočné útoky na Nemcov. Zrejme

najznámejším strojom na leteckom dni bude ale moderný vrtuľník Sikorsky UH-60 Black

Hawk, ktorý je aj vo výzbroji slovenskej armády. Ďalej môžem spomenúť azda

najpoužívanejší súkromný vrtuľník na svete – Robinson R44 alebo stíhačku Jak-3, ktorá

bola zapojená do bojov v druhej svetovej vojne,” hovorí predseda Aeroklubu Košice Ján

Magura. Okrem preletov lietadiel program okorenia aj zoskoky parašutistov alebo ukážka

leteckých bojov s pyrotechnickými efektmi v podaní Retro Sky Team. Obrovskými

lákadlami budú špičkoví leteckí akrobati - Zoltán Veres z Maďarska a Artur Kielak z

Poľska, ktorí na nebi nad Košicami predvedú svoju airshow. Návštevníci navyše budú

môcť absolvovať aj let vrtuľníkom alebo kotveným balónom. 

 

Košický letecký deň bude v  tomto roku predposledným TOP podujatím programu

Košického samosprávneho kraja Terra Incognita. „Našou víziou je sformovať

a podporovať v Košickom regióne ponuku niekoľkých silných podujatí s jasnou filozofiou,

ktorých obsah a program nebude mať len lokálny potenciál. Chceme, aby priťahovali do

nášho regiónu tiež návštevníkov z  iných končín Slovenska, prípadne aj zo zahraničia,

a aby boli pre náš kraj živou reklamou. Práve preto sme sa rozhodli výdatnejšie podporiť

Košický letecký deň, ako podujatie špecifického žánru, ktoré zaujme najrôznejšie cieľové

skupiny a  zároveň má do budúcna veľký potenciál ďalšieho rozvoja,“ uvádza predseda

Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. 

  

Dejiskom Košického leteckého dňa bude Aeroklub Košice a Múzeum letectva, ktorého
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https://kosiceregion.com/sk/event/kosicky-letecky-den


expozícia bude sprístupnená pre účastníkov podujatia. Keďže organizátori nachystali pre

návštevníkov záchytné parkoviská, na presuny medzi týmito dvoma miestami bude slúžiť

kyvadlová doprava. Otvorenie oboch areálov so sprievodným programom pre deti je

naplánované na 9:00, hlavný program potom štartuje o 11:00 a jeho časovú os nájdete na

webe www.kosiceregion.com. 

  

Lístok na podujatie stojí 3 eurá, pričom v cene je zahrnuté aj parkovanie a kyvadlová

autobusová doprava. Deti nižšie ako 140 centimetrov, seniori a ŤZP majú vstupné

zdarma. “Tohtoročnou novinkou je aj možnosť kúpiť si vstupenky v predpredaji.

Záujemcovia ich môžu zohnať osobne, v Regionálnom informačnom bode v Košiciach, ale

tiež online, na www.kosiceregion.com. Okrem toho, že nákup lístkov je takto pohodlnejší,

vyhnú sa čakaniu v rade priamo na podujatí,” upozorňuje výkonná riaditeľka Košice

Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.
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sa zaoberá destinačným manažmentom pre región Košického kraja. Členmi

krajskej organizácie cestovného ruchu sú Košický samosprávny kraj a oblastné

organizácie cestovného ruchu Slovenský raj a Spiš, Zemplínska oblastná

organizácia cestovného ruchu a KOŠICE Turizmus.
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