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Ook heel 
leuk als      
cadeau 

HET PAKKET BESTAAT UIT: 

• Kennismaking met de ballon en 

crew op afgesproken locatie 

• Het startklaar maken van de 

ballon 

• Volledige vaart 

• Landing met champagne 

• Certificaat achteraf 

Voor een 
bijzondere 
belevenis 



De belevenis “ballonvaren”  

De wereld eens van bovenaf bekijken in Midden-Nederland, op een hoogte tussen 500 en 

1500 ft. (150-450 meter). Een unieke sensatie om dorpjes, landerijen, bossen en rivieren 

vanuit de luchtballon te bewonderen. Elke ballonvaart is een bijzonder avontuur. U weet 

waar u opstijgt, maar waar u naartoe gaat bepaalt de wind. Afhankelijk van de windsnelheid 

wordt tussen de 5-25 km afgelegd. De piloot kan u door ervaring en met behulp van gede-

tailleerde kaarten vertellen waar u zich bevindt. De vaart heeft een persoonlijk karakter 

doordat er maximaal 4 personen mee gaan tijdens een vaart.  

Een ballonvaart met Betuwse Ballooning  

Uw veiligheid is onze prioriteit, daarom wordt er gevaren bij kalme weersomstandigheden. 

Het tijdstip is afhankelijk van het seizoen, de eerste uren na zonsopkomst en de laatste uren 

voor zonsondergang. Werkt het weer op de afgesproken dag niet mee, dan maken we een 

nieuwe afspraak met u. Na ongeveer een uur varen zoekt de piloot een plek om te landen. 

Na de landing wordt de ballon ingepakt en krijgt u als ballonreiziger champagne en een    

herinneringscertificaat.  



Over de piloot  

Uw piloot heet Jos Bouman, een ervaren en enthousiaste ballonvaarder. Hij is in het bezit 

van het Commercial Pilot License brevet wat inhoudt dat hij commerciële ballonvaarten mag 

uitvoeren. Jos heeft examen gedaan in de vakken Meteorologie, Navigatie, Communicatie, 

Human Performance, Materialen & Voorschriften, Radio & Telefonie en Engelse taalvaardig-

heid. Jos ondergaat ieder jaar een verplichte vliegmedische keuring en is lid van de Koninklij-

ke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart.  



Betuwse Ballooning 

Wielewaallaan 40 

4005 EZ TIEL 

Bent u op zoek naar een 
leuk en origineel cadeau 
voor een aanstaand 
bruidspaar? Zoek niet 
verder, want wij hebben 
de ballonvaart cadeau-
bon! 

 

Uiteraard is deze bon 
tevens geschikt voor ju-
bilarissen of eenieder 
waarvan u denkt dat ze 
dit bijzondere geschenk 

zullen waarderen. 

Nuttige informatie 

Ballonbon 

Een bijzonder cadeau om iemand mee te verrassen. 

Degene die de bon heeft ontvangen belt om verdere 

afspraken te maken. 

Leeftijd/Lengte 

Als u fit en gezond bent, is uw leeftijd geen obstakel voor het maken 

van een vaart. Voor kinderen geldt dat ze wel over de rand van de 

mand moeten kunnen kijken om echt te kunnen genieten van de 

vaart (1,30 mtr). 

Kleding 

Degelijke vrijetijds kleding en stevige schoenen zijn toereikend voor 

een comfortabele vaart. Tijdens de vaart gaan we even snel als de 

wind, waardoor het niet koud aanvoelt. 

Hoogtevrees 

De angst van hoogtevrees blijft uit omdat de ballon tijdens de vaart 

geen contact heeft met de grond. 

Veiligheid 

De ballonnen worden jaarlijks geïnspecteerd en voorzien van een 

bewijs van luchtwaardigheid. De piloot is door ILT (Inspectie Leefom-

geving en Transport) gebrevetteerd en ondergaat jaarlijks een stren-

ge medische keuring. 

Hoe boekt u een vaart? 

Alles wat u hoeft te doen is ons te bellen/mailen en wij geven u alle 

benodigde informatie om een plaats te reserveren. 

Prijs 

Prijzen zijn inclusief BTW en verzekering (deze verzekering is ver-

plicht conform de EU-bepalingen. Materiële kostbaarheden, zoals 

foto- of videocamera’s zijn niet meeverzekerd!) 

Betaling 

D.m.v. overschrijving/contant voorafgaande aan de vaart. 

Contactgegevens 

T.: 06 25590530 

E.: info@betuwseballooning.nl 

EEN  
BIJZONDER  
“HUWELIJKS- 

BOOTJE” 


