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ПОСОКИ

Цената за 15-минутен
тандемен полет е 60лв.
Цената за 30-минутен
тандемен полет е 100лв.
free-flight.org

Време е да се отправим на
пътешествие. Този път обаче
то няма да е на изток, запад,
север или юг, а нагоре.
Високо, високо в небето. Към
вечно непостижимата мечта
на човека да полети.
Няма как да не сте виждали
реещи се над Морската
градина „крила“, както
наричат парапланеристите
своите парапланери. И това е
съвсем точно название,
защото този спорт дава на
хората възможност да стигнат
малко по-близо до своите
богове.
От 2010 година насам Бургас
също си има клуб, в който са
обединени двайсетината
пилоти - професионалисти в
града. Той се казва „Свободен
полет“ и съвсем не трябва да
сте майстори на спорта, за да
се възползвате от неговите
услуги. Ако сте решили да
направите първия си полет, то
месец септември е идеалното
време за това. Има три места
в и около Бургас, от които
можете да избирате изходна
точка на това свое
приключение. Първото е
добре познато – близо до
паметника на Петя Дубарова в
Морската градина. Другите
две са връх Биберна до
Каблешково (откъдето може
да се лети до края на
септември) и стартът над село
Тополица край Айтос
(подходящ за полети през
цялата година). Добре е да
започнете с полет в тандем.
Благодарение на опитен
инструктор по време на него
ще се чувствате в сигурни
ръце. За такъв полет не е
необходима специална
подготовка, а само дълги
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дрехи и чифт обувки с хубав
грайфер, за по-голяма
сигурност. Преживяването
можете да овековечите и с
фотоапарата си. Ако сте под
18 години е задължително да
се сдобиете преди това с
разрешение от родителите си.
Докоснали ли сте се веднъж
до удоволствието да се реете
из небесната шир,
най-вероятно ще искате да
опитате отново. В такъв
случай ще трябва да изкарате
40-часов курс, след който ще
можете да летите с
парапланер сами. Курсът
включва теоретично и
практическо обучение. Едно
WWW.VIJBURGAS.COM

от най-важните неща за
успешен полет е да познавате
микро и
макрометеорологията.
Практическите занимания
започват с упражнения за
излитане, след които заедно с
опитен пилот ще се отправите
към някое хълмче с височина
не повече от 100 метра.
Най-подходящи места в нашия
регион са местността
„Шилото“ до Меден Рудник и
могилата до село Дебелт.
Оттам ще започнете да
излитате сами. Постепенно
височината ще се увеличава
като накрая смело ще се
отскубвате от земята на

височина от 350 метра.
Ако се запалите по този
необикновен спорт, ще
трябва да се сдобиете и с
екипировка. Цената й достога
до около 3000 евро, но втора
употреба може да се намери и
за 1500лв.
Горните редове най-вероятно
са ви накарали поне да се
замислите дали да не
пробвате да полетите с
парапланер някой път. Ако е
така, не се чудете, защото
най-подходящото време за
вашия първи полет дойде. А
преживяването наистина си
заслужава.
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