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Zborurile de plăcere au loc în weekend 
O cască din piele, o pereche de ochelari retro şi un avion de epocă pentru o distracţie pe cinste. O replică a unui aparat 
de zbor dintre cele două războaie mondiale plimbă pasionaţii de aviaţie deasupra oraşului Snagov.  

Cuvântul „retro“ atrage din ce în ce mai mulţi curioşi, începând cu târgurile anticarilor care aduc obiecte vechi de zeci de 
ani, până la aparate de zbor de epocă. La aproximativ 30 de kilometri de Capitală, pasionaţii de astfel de aparate, dar 
care nu au avut ocazia să zboare cu un asemenea avion, au la dispoziţie un helidrom. Avionul decolează în fiecare 

weekend de pe un teren amenajat în localitatea Ciolpani, iar turul de aproximativ 20 de minute oferă o panoramă asupra 
lacului Snagov, a Mânăstirilor Snagov şi Ciolpani, dar şi a locurilor înconjurătoare de la o înălţime de peste 150 de metri. 
Cei care nu se mulţumesc doar cu un zbor liniştit, pot avea parte şi de senzaţii tari. Pilotul le poate face câteva 

demonstraţii de acrobaţie.  

 
„Plimbările au loc de obicei, în weekend, pentru că atunci au mai mult timp oamenii. Acest zbor se face de plăcere, dar cei 
care vor să înveţe pot lua şi lecţii“, spune pilotul şi instructorul Cristian Girică. La fiecare urcare în avion, pilotului îi place 

să le mai dea clienţilor câteva indicaţii, dar şi lecţii de zbor. Te învaţă cum trebuie să urci într-un asemenea aparat, iar în 
aer te lasă chiar să pilotezi.   



Avion construit chiar de pilot 
Replica modelului Pitts, avion folosit între cele două războaie mondiale este construită chiar de pilotul care te plimbă deasupra 

oraşului Snagov. Cristian Girică este pilot de aproape 30 de ani, dar şi inginer. Din pasiune pentru aceste aparate şi pentru  că a avut 

ocazia să cumpere materialele necesare construirii unui aparat, s-a apucat de treabă. „Am construit două avioane, printre care şi 

această replică de care m-am apucat în 1997. Mi-a luat cinci ani să-l fac“, spune pilotul. Chiar dacă este replica unui avion vechi, 

Cristian a folosit în construirea lui numai materiale ultramoderne, dar şi un motor performant. De aceea, la fiecare urcare în avion, el 

îşi asigură clienţii că nu trebuie să le fie frică pentru că aparatul este construit chiar de el.  

 

Heli dinning cu 2.599 de lei 

Rent Helicopters este o agenţie a companiei Transilvania Live specializată în închirieri de avioane şi elicoptere şi oferă zboruri de 

plăcere în 26 de oraşe din ţară. Plimbările au fost create special pentru a fi oferite drept cadou, iar potrivit reprezentanţilor companiei 

peste 70% din vouchere sunt achiziţionate de femei pentru iubiţii sau soţii lor. O plimbare de 20 de minute cu replica avionului vechi 

costă 99 de euro.  

 Aceasta nu este singura ofertă a companiei. Cei care vor să ofere un cadou mai deosebit pot cumpăra pachetul „Heli dinning“ care 

costă 2.599 de lei şi cuprinde un tur de 30 de minute de zbor şi aterizarea la un restaurant. Preţul include şi masa pentru două persoane, 

iar meniul cuprinde ciorbă de pui a la grec, cotlet de somon la cuptor cu cartofi Noisette, heli-papanaşi şi o sticlă de vin.  

Printre oferte se mai află şi „Zbor cu şampanie“, iar preţul voucher-ului pentru acest cadou este de 1.499 de lei.  
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