MAZURY AIRSHOW 2013
3-4 sierpnia 2013 (sobota - niedziela)
Giżycko plaża miejska, jez. Niegocin

Finałowe pokazy w ramach 15. jubileuszowego Międzynarodowego Zlotu Przyjaciół Lotnictwa i Mazur
TRADYCYJNIE POKAZY KOMENTOWAĆ BĘDZIE TADEUSZ SZNUK!
Pokazy lotnicze nad jez. Niegocin w Giżycku:
akrobacje indywidualne i zespołowe, przeloty nowoczesnych maszyn nowoczesnych maszyn transportowych i wielozadaniowych oraz
samolotów zabytkowych, na których latali piloci podczas I i II wojny światowej.
Wielką atrakcją będą wodowania i starty wodnopłatów. To jedyne tego rodzaju pokazy w Europie!
Zapraszamy również na spotkania z pilotami i wyjątkową wystawę statyczną samolotów zlokalizowaną na lotnisku Kętrzyn Wilamowo.

WSTĘP WOLNY
Program:
Sobota 3 sierpnia
10.00-19.00
Dzień otwarty lotniska Mazury Residence k. Giżycka
Dzień otwarty lotniska Wilamowo, wystawa statyczna samolotów i skoki spadochronowe na lotnisku Kętrzyn Wilamowo
Akcja informacyjna o Narodowych Siłach RP i NSR - Wilamowo/Giżycko
10.30-12.00 Uroczystości otwarcia Mazury AirShow 2013 (Amfiteatr)
Występ zespołu jazzowego Small Band, ceremonia oficjalnego otwarcia pokazów lotniczych i występ Orkiestry Wojskowej
12.00-14.00 I blok pokazów lotniczych
14.00-16.00
Loty promocyjno-zapoznawcze w ramach akcji promocji Mazur z samolotu (z lotniska Kętrzyn Wilamowo)
Ćwiczenia ratownictwa Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z udziałem śmigłowca Policji
16.00-18.00 II blok pokazów lotniczych
18.00-19.00 loty promocyjno-zapoznawcze w ramach akcji promocji Mazur z samolotu (z lotniska Kętrzyn Wilamowo)
20.00-22.00 "Ship-Party" integracyjne spotkanie załóg lotniczych wyłącznie dla osób akredytowanych i zaproszonych gości
22.00-22.10 pokaz sztucznych ogni na molo portu żeglugi

Niedziela 4 sierpnia
10.00-18.00
Dzień otwarty lotniska Mazury Residence k. Giżycka
Dzień otwarty lotniska Wilamowo, wystawa statyczna samolotów i skoki spadochronowe na lotnisku Kętrzyn Wilamowo
Akcja informacyjna o Narodowych Siłach RP i NSR - Wilamowo/Giżycko
10.00-12.00 loty promocyjno-zapoznawcze w ramach akcji promocji mazur z samolotu (z lotniska Kętrzyn Wilamowo)
12.00-14.00 finałowy blok pokazów lotniczych
14.00-14.30 występ Orkiestry Wojskowej
14.30-15.00 uroczyste zakończenie Mazury AirShow 2013 oraz MZPLiM (Amfiteatr)
15.00-20.00 loty promocyjno-zapoznawcze w ramach akcji promocji Mazur z samolotu (z lotniska Kętrzyn Wilamowo)

Mazury AirShow w Giżycku
To już 15. edycja jednej z największych imprez lotniczych w Polsce, po raz 4. goszcząca w Giżycku nad jeziorem
Niegocin. Mazury Airshow to impreza pod wieloma względami wyjątkowa. Pokazy odbywają się w niecodziennej i pięknej
mazurskiej scenerii, gdzie brzegi jeziora stanowią naturalny amfiteatr dla publiczności zapewniając świetną widoczność. Tafla jeziora
jest doskonałym lądowiskiem dla maszyn, które rzadko goszczą na pokazach, dla wodnosamolotów czyli dla latających łodzi i
samolotów-amfibii.
Mazury Airshow to jedyne miejsce w Polsce gdzie publiczność ma okazję do podziwiania niezwykłych maszyn
latających jakimi są wodnosamoloty. Tylko tutaj mogą one zaprezentować w pełni swoje możliwości lądowania i startu
bezpośrednio z powierzchni jeziora.
Dodatkowym atutem Mazury Airshow jest fakt, że to jedyne w Polsce tej wielkości pokazy lotnicze, które można
oglądać całkowicie za darmo.
Na mazurskiej imprezie goszczą zawsze najlepsi piloci – Mistrzowie Polski i Świata, zespoły pokazowe i indywidualni akrobaci. W
Komitecie Honorowym zasiadają same znakomitości świata lotniczego. Podczas Mazury AirShow podziwiać można nowoczesne
maszyny wojskowe i cywilne oraz zabytkowe konstrukcje, nawet z początków XX wieku. Nie inaczej będzie w roku 2013 – wojskowe i
cywilne statki powietrzne, akrobacyjne, wielozadaniowe, historyczne i współczesne.
Impreza jest kontynuacją Festynu Lotniczego Mazury odbywającego się rokrocznie od 1999 roku gromadząc liczną publiczność
rozmiłowaną w podniebnych ewolucjach na lotnisku organizatora Wilamowo (Aeroklub Krainy jezior) w Wilamowie koło Kętrzyna. W
2010 roku podczas jedenastej edycji Festynu organizatorzy zapragnęli zainteresować lotnictwem szerszą publiczność i przenieśli część
pokazów nad jezioro Niegocin w okolice plaży miejskiej i portu w Giżycku. Ogromne zainteresowanie i zachwyt widzów był najlepszym
potwierdzeniem, że ta właśnie lokalizacja jest najlepsza dla imprezy i kolejne edycje odbywają się właśnie w Giżycku:)
Zapraszamy na Mazury AirShow do Giżycka - stolicy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich
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