ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η Athens Flying Week, η μεγαλύτερη αεροπορική επίδειξη της Ελλάδας, επιστρέφει και γιορτάζει
τα 10 της χρόνια με ένα ακόμα εντυπωσιακό διήμερο που θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο
17 & 18 Σεπτεμβρίου 2022, στην Αεροπορική Βάση Τανάγρας!
Κεφάλι ψηλά… και νιώστε τη μαγεία!
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όλα τα εισιτήρια θα εκδίδονται MONO ηλεκτρονικά, όπως πέρσι, μέσω της viva.gr και
του επίσημου δικτύου μεταπωλητών της!
✓ Απολαύστε ένα φαντασμαγορικό Air Show!
✓ Ζήστε από απόσταση αναπνοής τις απογειώσεις και προσγειώσεις των αεροσκαφών!
✓ Φωτογραφηθείτε δίπλα σε εκθέματα-θρύλους, μαζί με τους πιλότους, στη
μεγαλύτερη στατική αεροπορική έκθεση των τελευταίων ετών!
✓ Δείτε τις επιδείξεις αερομοντελιστών!
✓ Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στον κύριο χώρο του Air Show από το ΔΩΡΕΑΝ
parking που βρίσκεται ΕΝΤΟΣ του αεροδρομίου, ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΙΣΩ από το χώρο των
θεατών.
✓ Απολαύστε το θέαμα έχοντας πλήρη οπτική πρόσβαση στις γιγαντο-οθόνες που είναι
στημένες σε διάφορα σημεία του αεροδρομίου.

ΟΙ ΖΩΝΕΣ ΤΟΥ EVENT
VIP AREA – FRIENDS & FAMILY IN COMFORT, PRIVACY & PRESTIGE

✓ Lounge ανεπτυγμένο στο κέντρο του show, στεγασμένο κάτω από την τέντα του VIP, με
την καλύτερη δυνατή επίπλωση πάνω στο γκαζόν, με τραπέζια δύο, τριών ή
τεσσάρων θέσεων, ΜΟΝΟ για εσάς, την οικογένεια ή την παρέα σας.
✓ Μπροστά ακριβώς θα υπάρχει private ανοιχτός και ελεύθερος χώρος, χωρίς έπιπλα
(«αυλή») -χώρος που επεκτείνεται μπροστά από το χώρο σκίασης, με γκαζόν, ΜΟΝΟ για εσάς
τους κατόχους του VIP εισιτηρίου, ώστε να παρακολουθήσετε το show από απόσταση
αναπνοής.
✓ Εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στο χώρο του event από ξεχωριστή πύλη εισόδου
✓ VIP Parking, ακριβώς πίσω από το VIP Area
✓ Food & Drink Station
✓ Δώρα-έκπληξη που θα σας περιμένουν στη θέση σας
✓ Ειδική σήμανση στο εισιτήριό σας, για να εξέρχεστε και να επιστρέφετε στη VIP Area
οποιαδήποτε στιγμή, ώστε να μπορείτε άνετα να έχετε πρόσβαση σε όλους τους υπόλοιπους
χώρους της AFW (Public Area), όπως στατική έκθεση αεροσκαφών και ελικοπτέρων κλπ.
✓ WC & WC AMEA

Μετά τις 16 Αυγούστου 2022…
Κόστος αγοράς εισιτηρίου σε αριθμημένη θέση στα τραπέζια (κάθε παρέα/οικογένεια
μαζί σε ανάλογο τραπέζι) ανά ημέρα Σάββατο 17/09 ή Κυριακή 18/09
Ενήλικες: 150 €
Παιδιά έως 12 ετών: 75 €

Και για VVIP παροχές…
Κόστος VVIP καναπέ 8-10 ατόμων ανά ημέρα Σάββατο 17/09 ή Κυριακή 18/09
Στην πιο προνομιούχα θέση της αεροπορικής βάσης Τανάγρας, μπροστά στο διάδρομο των
αεροπορικών επιδείξεων (VVIP θέσεις),
Καναπές 8-10 ατόμων: 2.500€ (συνολικά για μέχρι και 10 άτομα ανά ημέρα)
Περιλαμβάνονται οι κάτωθι παροχές catering:
✓
✓
✓
✓

1 Plateau με καναπεδάκια για 10 άτομα
1 Plateau με γλυκά για 10 άτομα
2 μπουκάλια κρασί
Αναψυκτικά, χυμοί και εμφιαλωμένο νερό (για 10 άτομα)

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ | ΤΜΗΜΑ S1

Με αυτό το εισιτήριο:
✓ Απολαμβάνετε το air show από την άνεση του καθίσματός σας.
✓ Εξασφαλίζετε ΔΩΡΕΑΝ parking ΕΝΤΟΣ του αεροδρομίου, πίσω από τη ΖΩΝΗ 1.
✓ Εξασφαλίζετε πρόσβαση στη μεγαλύτερη στατική αεροπορική έκθεση των
τελευταίων χρόνων και φωτογραφίσεις δίπλα σε εκθέματα-θρύλους, μαζί με τους
πιλότους.
✓ Ειδική σήμανση στο εισιτήριό σας, για να εξέρχεστε και να επιστρέφετε στο χώρο σας
οποιαδήποτε στιγμή, ώστε να μπορείτε άνετα να έχετε πρόσβαση σε όλους τους υπόλοιπους
χώρους της AFW (Public Area), όπως στατική έκθεση αεροσκαφών και ελικοπτέρων, εστιατόρια,
WC, κλπ.

Μετά τις 16 Αυγούστου 2022…
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ σε αριθμημένη θέση ανά ημέρα (Σάββατο 17 ή Κυριακή 18/9)
Σειρά R1
Ενήλικες: 80€
Παιδιά έως 12 ετών: 40€

Σειρά R6 – R10
Ενήλικες: 50€
Παιδιά έως 12 ετών: 25€

Σειρά R2 – R5
Ενήλικες: 60€
Παιδιά έως 12 ετών: 30€

Σειρά R11 – R15
Ενήλικες: 40€
Παιδιά έως 12 ετών: 20€
Σειρά R16 – R20
Ενήλικες: 20€
Παιδιά έως 12 ετών: 10€

ΚΕΡΚΙΔΑ SPOTTERS & ΘΕΑΤΕΣ | ΤΜΗΜΑΤΑ A1 - A2

•

ΘΕΑΤΕΣ ΣΕΙΡΕΣ R1 – R5
✓

Υπερυψωμένη κερκίδα 10 σειρών: Σάββατο 17/09 & Κυριακή 18/09, σε ειδικά
διαμορφωμένη υπερυψωμένη κερκίδα 5,50 μέτρων (τύπου γηπέδου) που σας εξασφαλίζει
την ιδανική θέση θέασης για εντυπωσιακές φωτογραφικές λήψεις των αεροσκαφών.

✓
✓

ΔΩΡΕΑΝ parking ΕΝΤΟΣ του αεροδρομίου, πίσω από τη ΖΩΝΗ 1
Πρόσβαση στη μεγαλύτερη στατική αεροπορική έκθεση των τελευταίων χρόνων
και φωτογραφίσεις δίπλα σε εκθέματα-θρύλους, με τους πιλότους.
Γρήγορη πρόσβαση στο χώρο του event από ξεχωριστή πύλη εισόδου.
Ειδική σήμανση στο εισιτήριό σας, για να εξέρχεστε και να επιστρέφετε στη θέση σας
οποιαδήποτε στιγμή, ώστε να μπορείτε άνετα να έχετε πρόσβαση σε όλους τους υπόλοιπους
χώρους της AFW (Public Area), όπως στατική έκθεση αεροσκαφών και ελικοπτέρων,
εστιατόρια, WC, κλπ.

✓
✓

Μετά τις 16 Αυγούστου 2022…
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ σε αριθμημένη θέση ανά ημέρα (Σάββατο 17 ή Κυριακή 18/9)
Σειρές R1 – R5
Ενήλικες: 80€
Παιδιά έως 12 ετών: 40€

SPOTTERS ΣΕΙΡΕΣ R6 – R9
…πιο ψηλά από ποτέ για τους φίλους μας aviation spotters!
Επιπλέον των παραπάνω παροχών και για τις πιο εντυπωσιακές σας λήψεις και φέτος
σας πηγαίνουμε ακόμα πιο ψηλά με το full πακέτο της Athens Flying Week που
προσφέρει:
✓
✓
✓
✓
✓

Αφίξεις των αεροσκαφών: Τετάρτη 14/09 & Πέμπτη 15/09, σε ειδικά διαμορφωμένο
χώρο κοντά στο διάδρομο προσγείωσης/απογείωσης
Δοκιμαστικές ακροβατικές πτήσεις αεροσκαφών: Παρασκευή 16/09
Είσοδο στο χώρο τις ημέρες του Air Show: Σάββατο 17/09 (09:00 - 20:30) & Κυριακή
18/09 (09:00 – 18:00)
Αναχωρήσεις των αεροσκαφών: Δευτέρα 19/09, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο κοντά
στο διάδρομο προσγείωσης/απογείωσης
Ειδική σήμανση στο εισιτήριό σας, για να εξέρχεστε και να επιστρέφετε στη θέση σας
οποιαδήποτε στιγμή, ώστε να μπορείτε άνετα να έχετε πρόσβαση σε όλους τους υπόλοιπους
χώρους της AFW (Public Area), όπως στατική έκθεση αεροσκαφών και ελικοπτέρων,
εστιατόρια, WC, κλπ.

Μετά τις 16 Αυγούστου 2022…
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ σε αριθμημένη θέση
Σειρές R6 – R9 Μονοήμερο (μεταξύ 14 - 19/09): 90€
Σειρές R6 – R9 6ήμερο (14 - 19/09): 250€

SPOTTERS ΣΕΙΡΑ R10 (με 1 μ. διάδρομο πίσω από τη θέση!)

…για εσάς που χρειάζεστε extra χώρο
για τα τρίποδά σας ή να είστε ακόμη πιο ψηλά!

Μετά τις 16 Αυγούστου 2022…
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ σε αριθμημένη θέση
Σειρά R10 Μονοήμερο (μεταξύ 14 - 19/09): 100€
Σειρά R10 6ήμερο (14 - 19/09): 300€

 Με την αγορά του εισιτηρίου των spotters για τις ημέρες εκτός του κύριου event (17-18/09),
επικοινωνήστε στο spotters@athensflyingweek.gr ή στο 6947 317 582 για να ενημερωθείτε
για τη διαδικασία που απαιτείται και να παραλάβετε τη διαπίστευσή σας, η οποία είναι απαραίτητη
για την είσοδο και την πρόσβαση στους χώρους.

SEAT & SHADOW VIP – FRIENDS & FAMILY IN COMFORT

Το εισιτήριο Seat & Shadow θα κάνει την
εμπειρία σας ακόμα πιο απολαυστική και άνετη:
✓ Lounge ανεπτυγμένο πολύ κοντά στο κέντρο του show, στεγασμένο κάτω από τέντα,
επιπλωμένο με τραπέζια δύο, τριών ή τεσσάρων θέσεων, ΜΟΝΟ για εσάς, την
οικογένεια ή την παρέα σας.
✓ Μπροστά ακριβώς θα υπάρχει private ανοιχτός και ελεύθερος χώρος, χωρίς έπιπλα
(«αυλή»), ανεπτυγμένος μπροστά στα κάγκελα του διαδρόμου και μπροστά από την τέντα,
ΜΟΝΟ για τους κατόχους του Seat & Shadow εισιτηρίου, ώστε να παρακολουθήσετε το
show από απόσταση αναπνοής.
✓ Εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στο χώρο του event από ξεχωριστή πύλη εισόδου
✓ VIP Parking, ακριβώς πίσω από το χώρο του Seat & Shadow.
✓ Ειδική σήμανση στο εισιτήριό σας, για να εξέρχεστε και να επιστρέφετε στη Seat & Shadow
VIP Area οποιαδήποτε στιγμή, ώστε να μπορείτε άνετα να έχετε πρόσβαση σε όλους τους
υπόλοιπους χώρους της AFW (Public Area), όπως στατική έκθεση αεροσκαφών και ελικοπτέρων,
εστιατόρια, WC, κλπ.

Μετά τις 16 Αυγούστου 2022…
Κόστος αγοράς εισιτηρίου σε αριθμημένη θέση στα τραπέζια (κάθε παρέα/οικογένεια
μαζί σε ανάλογο τραπέζι) ανά ημέρα (Σάββατο 17/09 ή Κυριακή 18/09)
Ενήλικες: 130€
Παιδιά έως 12 ετών: 65€

PUBLIC AREA | TMHMA F1

Ένα εισιτήριο σχεδιασμένο για τη δική σας ευχαρίστηση κατά το διήμερο του event που θα
επισκεφτείτε τους χώρους του αεροδρομίου της Τανάγρας! Διαμορφώσαμε κατάλληλα ένα χώρο
όρθιων, και να απολαύσετε το φαντασμαγορικό Air Show, από την πρώτη γραμμή.
Με αυτό το εισιτήριο:
✓ Εξασφαλίζετε ΔΩΡΕΑΝ parking ΕΝΤΟΣ του αεροδρομίου, πίσω από τη ΖΩΝΗ 2.
✓ Εξασφαλίζετε πρόσβαση στη μεγαλύτερη στατική αεροπορική έκθεση των
τελευταίων χρόνων και φωτογραφίσεις δίπλα σε εκθέματα-θρύλους, μαζί με τους
πιλότους.
✓ Ειδική σήμανση στο εισιτήριό σας, για να εξέρχεστε και να επιστρέφετε στο χώρο σας
οποιαδήποτε στιγμή, ώστε να μπορείτε άνετα να έχετε πρόσβαση σε όλους τους
υπόλοιπους χώρους της AFW (Public Area), όπως στατική έκθεση αεροσκαφών και
ελικοπτέρων, εστιατόρια, WC, κλπ.

Μετά τις 16 Αυγούστου 2022…
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ανά ημέρα (Σάββατο 17 ή Κυριακή 18/9)
Ενήλικες: 15€
Παιδιά έως 12 ετών: 7,5€

Δρομολόγια Πούλμαν «Δουκίσσης Πλακεντίας» - Τανάγρα και Επιστροφή

Και κάτι ακόμα για όλους εσάς που θέλετε να κάνετε τη μετακίνησή σας ακόμα πιο εύκολη, άνετη
και οικονομική!
Κλείστε τώρα το εισιτήριο για τη μεταφορά σας με το πούλμαν, προς και από την Αεροπορική Βάση
της Τανάγρας!
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ύστερα από την αγορά του εισιτηρίου σας, να επικοινωνήσετε με την
ομάδα της
Athens
Flying Week
στον αριθμό
6947 317 583
ή
στο
email
transportation@athensflyingweek.gr για να δηλώσετε την ώρα άφιξης και αναχώρησης ώστε να
εξασφαλίσετε τη θέση σας στο πούλμαν.
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ανά ημέρα (Σάββατο 17 ή Κυριακή 18/9)
Προς και από την Αεροπορική Βάση Τανάγρας και επιστροφή: 30€
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου:
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ από το Σταθμό Μετρό «Δουκίσσης Πλακεντίας» προς την Αεροπορική Βάση
Τανάγρας:
12:00
13:30
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ από την Αεροπορική Βάση Τανάγρας προς το Σταθμό Μετρό «Δουκίσσης
Πλακεντίας»:
18:00
20:00
Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου:
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ από το Σταθμό Μετρό «Δουκίσσης Πλακεντίας» προς την Αεροπορική Βάση
Τανάγρας:
10:00
11:00
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ από την Αεροπορική Βάση Τανάγρας προς το Σταθμό Μετρό «Δουκίσσης
Πλακεντίας»:
16:00
17:00

