Gdzie najlepiej spędzić kawalerski? W tunelu
aerodynamicznym!
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Wieczór kawalerski to impreza, kiedy przyszły Pan Młody może zaszaleć ze swoimi
przyjaciółmi i znajomymi w ostatnim, przysłowiowym dniu wolności przed ślubem. Dla wielu
mężczyzn tego rodzaju impreza ma ogromne znaczenie, ponieważ to ostatni moment
beztroskiego szaleństwa.
Najczęściej za organizację wieczoru kawalerskiego odpowiada świadek przyszłego Pana Młodego.
Gdzie najlepiej spędzić kawalerski i dostarczyć uczestnikom niezapomnianych wrażeń?
Przychodzimy z pomocą i podopowiadamy, że świetną formą zabawy będzie wieczór zorganizowany
we Flyspot, gdzie można oddać się beztroskiej zabawie w tunelu aerodynamicznym.

Wieczór kawalerski
Panowie mają niezliczone pomysły na organizację wieczoru kawalerskiego dla swojego bliskiego
znajomego czy przyjaciela. Najczęściej organizowane są imprezy w pubach lub nocnych klubach.
Często organizuje się imprezy, które odzwierciedlają zainteresowania Pana Młodego. Nie da się
ukryć, że coraz częściej panowie decydują się na różne wyjazdy survivalowe, wyjazdy pod namiot,
kurs driftingu, gokarty, czy paintball. Nie ulega wątpliwości, że to świetne sposoby na spędzenie
tego wyjątkowego czasu.
Jednak jeszcze fajniejszy i znacznie bardziej ekstremalny z całą pewnością będzie wieczór kawalerski

w tunelu aerodynamicznym, gdzie można spełnić swoje marzenia o lataniu, pokonać barierę
grawitacji i poczuć się jak ptak. To coś dla prawdziwych mężczyzn i twardzieli!

Lot w tunelu w Flyspot
Jeśli twoi znajomi nie boją się żadnych wyzwań i nieobcy jest im dreszczyk emocji, to wieczór
kawalerski spędzony we Flyspot będzie imprezą, którą będą wspominać przez lata. Wspomniana
firma, która ma swoją siedzibę w miejscowości Mory koło Warszawy jest gwarantem jedynych w
swoim rodzaju przeżyć. Tu naprawdę ludzie latają nad ziemią.
W specjalnie wybudowanym tunelu, dzięki zastosowanej technologii przez niemiecką firmę Indoor
Skydiving Germany GMBH, można oddać się podniebnemu szaleństwu. ISG GMBH od lat rozwija,
buduje i eksploatuje wertykalne tunele aerodynamiczne przeznaczone dla profesjonalistów, jak
również amatorów. Co ciekawe z takich właśnie tuneli korzystają m.in. profesjonaliści, którzy
przygotowują się do kursów na spadochroniarzy.
Jak działa tunel aerodynamiczny? Uczestnicy wchodzą do specjalnego szklanego walca, a dokładnie
mówić do tunelu, do którego to doprowadzany jest specjalny strumień powietrza. Ten z kolei jest
kierowany w górę z prędkością 300 km, co pozwala danej osobie unosić się nawet na wysokości
kilkunastu metrów w powietrzu. To niezwykle ekstremalne przeżycie i doświadczenie.

Kawalerski we Flyspot
Firma Flyspot spod Warszawy zajmuje się kompleksową organizacją wieczorów kawalerskich.
Zapewnia catering podczas imprezy, dostosowany do potrzeb danej grupy i ich życzeń. Ponadto
wszyscy uczestnicy mogą korzystać z w pełni darmowego parkingu na terenie Flyspot. Do tego na
koniec wieczoru wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowy film oraz certyfikat potwierdzający
odbycie lotu w tunelu aerodynamicznym. Warto podkreślić, że wszystko odbywa się pod pełną opieką
i kontrolą wykwalifikowanej i doświadczonej grupy instruktorów, którzy czuwają nad
bezpieczeństwem.
Podczas organizacji wieczoru kawalerskiego można skorzystać z kilku rodzajów pakietów, które są w
bardzo atrakcyjnych i konkurencyjnych cenach. Do wyboru mamy m.in. pakiet Adult Starter (2 loty
dla jednej osoby), Couple Starter (4 loty dla dwóch osób), Adult Pro (4 loty dla jednej osoby) oraz
Couple Pro (8 lotów dla dwóch osób). Należy pamiętać, aby pojawić we Flyspot minimum 30 minut
wcześniej przed wybraną godziną rezerwacji.

Tunel aerodynamiczny = moc wrażeń!
Nie da się ukryć, że mężczyźni spragnieni są mocnych wrażeń i emocji. W związku z tym,
zaaranżowanie wieczoru kawalerskiego w tunelu aerodynamicznym to idealne miejsce, gdzie można
dać upust swoim skrywanym pragnieniom i przeżyć przygodę życia, której nie da się porównać z
niczym innym.
Każdy chyba zgodzi się, że to bardzo oryginalny i nietuzinkowy pomysł na organizację imprezy dla
Pana Młodego, który może cieszyć się ostatnimi dniami lub chwilami w stanie kawalerskim. Jedno
jest pewne, wydarzenia z tego wieczoru zostaną w pamięci uczestników na długie lata! Nie czekaj rezerwuj lot w tunelu aerodynamicznym.
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