II БАЛОНЕНА ФИЕСТА
Белоградчик – Видин 22-25 септвмри 2022
УСЛОВИЯ
Обща информация
Балонената фиеста се организира от Приключенски център – Белоградчик към Сдружение
„Регионални Партньорства за Устойчиво Развитие-Видин“, със седалище гр.Видин.
Условия за участие
Полетите с балон са предмет на метеорологичните условия и се извършват рано сутрин и / или
следобед преди залез слънце. През дните на фиестата са планирани сутрешни и следобедни
сесии за свободни полети, както и панорамни издигания над Белоградчишките скали при
подходящо време. През първите 3 дни от фестивала (от 22 до 24 септември 2022г) ще се
осъществят полети над Белоградчишките скали от 3 локации в близост до града /Панаирището,
Игрището и Крепостта/, а последният ден – 22.09.2021г сутринта ще се лети в района на Видин,
като мястото на излитане ще бъде уточнено допълнително. В деня на полета пасажерите трябва
да се регистрират на пункта, който ще бъде на площада на Белоградчик до буквите от 6:30 до
6:55 за сутрешните полети и от 16:30 до 17:30 за следобедните. Пункта за регистрация за полети
около Видин ще бъде определен в зависимост от прогнозата за времето и ще бъде съобщен на
записалите се пасажери няколко дни предварително.
След регистрация за полет пасажерите отиват до балона, с който ще летят. На всяка локация за
излитане има представител на организаторите, който може да помогне за намирането на
балона. Организаторите могат да съдействат с транспортиране на пасажерите до по-далечните
локации за излитане като Крепостта или Игрището. След полета екипажът на съответния балон
транспортира участниците обратно до центъра на Белоградчик.
Свободният полет с балон по време на нашия фестивал трае между 40 минути - 1 час, през който
балонът се управлява от пилот, издигайки се на максимална височина от 1500 m.
Решението за това дали се лети или не в дадена полетна сесия се взима от директора на Фиестата
и зависи от метереологичните условия.
А. При положително решение да се лети е възможно част от балоните да не излетят, заради
различните локации на излитане и теоретичната възможност на някоя от тези локации да има
по-силен вятър отколкото на друга. Решението на пилота да се лети или не се взима от самия
пилот на място.
Б. При решение на директора на фиестата да не се лети нито един балон не излита. Пасажерите,
които имат резервация за полет не се прехвърлят автоматично за следващата полетна сесия! Те
могат да заявят това на пункта за регистрация и да получат потвърждение само ако има такава
възможност, т.е. ако има свободни места за следващата полетна сесия.
Вашето участие в свободен полет означава:
- помощ при подготовката на балона, надуването и повдигането му
- магически свободен полет, в посоката на вятъра, над красивите Белоградчишки скали или
близо над Дунава
- участие в събирането на балона и връщане до мястото на излитане
- церемония по въздушно кръщение при първи полет, извършено от екипажа на балона

Деца под 6-годишна възраст не могат да участват в свободен полет с балон, както и в
панорамно издигане между скалите от съображения за сигурност.
Малките деца може да посещават зоната на фестивала само придружени от родители /
законни настойници и следва да бъдат непрекъснато наблюдавани от тях, защото силните
шумове и пламъци, произведени от балонните горелки, могат да ги изплашат и да ги накарат
да изпаднат в паника.
Деца на възраст между 6 и 18 години могат да участват в свободен полет само придружени от
родител / законен настойник, който декларира на своя собствена отговорност, че поема
отговорност за въпросния непълнолетен(и).
Политика за резервация и връщане на билети
Динамични цени според датата на резервация:
От 1 до 20 човека: 200лв. /140лв за деца до 12г/
От 21 до 40 човека: 225лв /150лв за деца до 12г/
От 41 до 60 човека: 250лв /160лв за деца до 12г/
От 61 до 80 човека: 275лв /170лв за деца до 12г/
От 81 човека: 300лв /180лв за деца до 12г/
Цените на свободния полет с балон са различни като започват от 200лв/възрастен и достигат до
300лв/възрастен в зависимост от деня на резервация и наличното количество билети от
съответната цена. Резервациите се осъществяват чрез сайта на Фиестата: www.adventurebg.com/fiesta/. Заплащането е на място в деня на полета в пункта на регистрация, като при
неосъществен полет парите се връщат.
Резервирането и заплащането на цената на билета НЕ ГАРАНТИРА полета с балон.
При невъзможност за осъществяване на полета поради неподходящи метеорологични условия
или други причини можете да изберете друга полетна сесия в оставащите дни на фестивала,
при условие, че има места и получите потвърждение от Приключенски център – Белоградчик. В
случай, че това не е възможно можете да резлизирате предплатения от Вас полет в срок от 12
месеца след фиестата след презаверка в Приключенския център или да поискате
възстановяване на платените от Вас пари.

Панорамните издигания с балон се осъществяват на Панаирището от 7ч сутринта или 20ч
вечерта, след регистрация в пункта на Площада, където се получава номер за ред при
качването в балона. Издигането е силно зависимо от силата на вятъра, който принципно се
увеличава с напредването на деня. Пилотът на балона решава кога да прекрати издигането и
дали въобще такова да има. При издигането балонът е фиксиран с въжета за близкостоящите
скали, което позволява издигането му до 77 метра над земята. Панорамното издигане е с
продължителност 7-8 до 10 минути.

