Warszawa, 8 maja 2018 r.

Sky Show Sobienie 2018 - jedno z największych spotkań miłośników lotnictwa
już w czerwcu tego roku

Podniebne ewolucje ulubionych zespołów lotniczych w Polsce, zjawiskowe pokazy zabytkowych statków
powietrznych, gwiazdorski turniej golfa i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin - to wszystko podczas dwudniowego pikniku
lotniczego Sky Show Sobienie, który odbędzie się w dniach 16-17 czerwca, w Sobieniach Szlacheckich pod Warszawą.
Dzisiaj, w 100. rocznicę powstania lotnictwa polskiego, tworzymy jedyne w swoim rodzaju wydarzenie dla pasjonatów
podniebnych ewolucji, miłośników golfa i amatorów wrażeń zapierających dech. Sky Show Sobienie z pewnością na stałe
zapisze się w kalendarzu ulubionych imprez lotniczych i rodzinnych Polaków - mówi Robert Skóra, założyciel fundacji Navigator,
organizator pokazów.
W pokazach lotniczych swój udział zapowiedziały już takie gwiazdy awiacji jak: Jacek Mainka, Artur Kielak, Marek Choim,
Łukasz Czepiela, Mateusz Strama i wiele innych.
W sobotę, oprócz pokazów lotniczych i atrakcji naziemnych dla całych rodzin, odbędzie się gwiazdorski turniej golfa, w którym
uczestnicy, znane postaci polskiej estrady, będą walczyć o nagrodę pieniężną, którą przekażą na cele charytatywne.
Sky Show Sobienie 2018 to nie tylko pokazy lotnicze. To ogromy piknik rodzinny, na który organizatorzy zapraszają wszystkich
miłośników spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Nie zabraknie ulubionych atrakcji dla całych rodzin, takich jak
wesołe miasteczko, symulatory lotów, zawody dronów, lot balonem na uwięzi, loty widokowe, pokazy grup rekonstrukcyjnych,
pokazy sprzętu wojskowego, profesjonalne lekcje gry w golfa, strefy gier video, strefa malucha i wiele innych. Dużą przestrzeń
przeznaczono dla wystawców gastronomicznych, foodtrucków i ogródków grillowych, bez których ciężko jest wyobrazić sobie
piknik z prawdziwego zdarzenia. Ceny biletów będą zaczynały się od 20 zł za osobę, a ich sprzedaż rozpocznie się 18 maja br.
Wg prognoz, wydarzenie przyciągnie ponad 50 tys. osób.
Sobienie Królewskie to niezwykle malowniczo położony obiekt, zlokalizowany 50 km na południowy wschód od Warszawy.
Teren obejmuje 9-hektarowy park krajobrazowy, lądowisko statków powietrznych z 900-metrowym pasem trawiastym oraz
pole golfowe.
Fundacja Navigator, główny organizator pikniku lotniczego Sky Show Sobienie, to zespół ludzi, których łączy pasja lotnictwa i
chęć dzielenia się tą pasją z innymi. Od ponad 20 lat z sukcesem współtworzy największe wydarzenia lotnicze, kulturalne,
sportowe i historyczne w Polsce. Od 1996 roku zdobywaliśmy doświadczenie przy organizacji znanego w Polsce pikniku
Góraszka. Słynne pokazy akrobacji lotniczych pod Warszawą stały się tradycją i do dziś wymieniane są jako jedna z
najważniejszych tego typu imprez w Polsce. Dzisiaj zapraszamy do Sobieni! - zachęca Robert Skóra.
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