
5 NAJBARDZIEJ ZAPIERAJĄCYCH DECH W
PIERSIACH WIDOKÓW Z PRYWATNEGO
ODRZUTOWCA

Niektóre z najbardziej oszałamiających widoków świata nie są
widoczne z ziemi, ale możesz cieszyć się nimi na pokładzie
odrzutowca! To właśnie dlatego pomysł na wynajęcie prywatnego
odrzutowca może być ciekawym sposobem, aby cieszyć się
luksusem i zobaczyć wspaniałe widoki na własne oczy. Takie
chartery prywatnych odrzutowców są również bardzo elastyczne,

dzięki czemu klient może sam zaplanować co i kiedy zamierza zobaczyć. Jest to rzadka możliwość, z
której tylko nieliczni mogą skorzystać. Znajdziesz tutaj jedne z najbardziej spektakularnych
widoków, które warto rozważyć planując taki przelot. Tourism Review wspólnie z Chapman Freeborn
– specjalistą w dziedzinie charteru samolotów – zapewnią Ci niezapomniane widoki z pokładu
prywatnego odrzutowca.

Flores, Indonezja – Wulkan Kelimutu
Centralny region Wyspy Flores z archipelagu Indonezji to miejsce, w którym znajduje się Wulkan
Kelimutu. Jest on znany ze swoich 3 kraterowych jezior, które znajdują się na szczycie. Jeziora
zmieniają swoje kolory ze względu na substancje chemiczne, która wytwarzają się w przebiegu
aktywności wulkanicznej. Woda przyjmuje takie barwy jak czarna, czerwona, niebieska, czy zielona.

Tajemniczy charakter tych jezior dalej mrozi krew w żyłach geologów. Ale nawet dla zwykłego
człowieka widok tej kolorowej wody w jeziorach jest niepowtarzalny. Jeziora te można zobaczyć w
trakcie przelotu Bangkoku do Sydney. Jednak większość linii lotniczych lata na wysokościach, które
uniemożliwiają podziwianie prawdziwego piękna jezior. Poprzez charter prywatnego odrzutowca,
zyskujesz szansę zobaczenia ich z bliska. Zmiany w kolorze oznaczają także, że z każdym kolejnym
razem może to być zupełnie nowe doświadczenie!

Południowa Azja - Himalaje
Magia Himalajów jest często widoczna na zdjęciach, ale nie oddają one prawdziwego widoku, którym
możesz cieszyć się w trakcie przelotu prywatnym samolotem. Dzięki takiemu lotowi możesz zobaczyć
pasma górskie, rozpoznając poszczególne masywy. Pasma te są bardzo znane na całym świecie i nie
będziesz rozczarowany ich widokiem. Istnieje ponada 100 himalajskich szczytów, które mają ponad
7000 m.

Istnieje wiele zatwierdzonych tras przelotu nad Himalajami. Wśród nich są trasy zarówno dla
komercyjnych lotów jak i prywatnych wyczarterowanych odrzutowców. Jest to częsty widok w
trakcie przelotu przez Azję. Dzięki umowie partnerskiej z Królestwem Butanu zyskano możliwość
organizowania prywatnych lotów, w trakcie których pasażerowie mogą zobaczyć wspaniałe Himalaje.

Australia – Archipelag Buccaneer w Zatoce Talbot
Zachodni rejon Australii jest uroczy i oferuje wspaniałe widoki z powietrza. W Archipelagu
Buccaneer można zobaczyć oszałamiające masywy wyłaniające się w trakcie odpływów oceanu.



Wyobraź sobie poziomy wodospad, który przepływa wzdłuż powierzchni wody! Tworzy fale, które
przemieszczają się szybko przez ciasne przestrzenie pomiędzy poszczególnymi wyspami. Chociaż
widzisz to własnymi oczami, ciężko uwierzyć w to co masz tuż przed sobą.

Miejsce to znajduje się w Zatoce Talbot, a cały obszar wygląda świetnie z lotu ptaka. Można także
zorganizować charter, którym przelecisz na niskiej wysokości, gdzie zobaczysz ten widok ze znacznie
bliższej odległości. Koniecznie musisz to zobaczyć jeśli tylko wybierasz się w podróż samolotem z
Singapuru do Sydney lub na odwrót.

Dubaj, ZEA – Palma Jumeirah
Chociaż Palma Jumeirah w Dubaju to ludzka konstrukcja, jest to nadal widok zapierający dech w
piersiach. Jest to wyspa-palma, do budowy której wykorzystano piasek (94 miliony metrów
sześciennych) i skały (7 milionów ton)! Obszar ten jest bardzo imponujący widziany z lądu i po prostu
onieśmieli Cię, gdy zobaczysz go z lotu ptaka. To właśnie wtedy można cieszyć się pełnym widokiem
wyspy, a także symetrią jej elementów.

Hawaje – Wyspa Kauai
Czwarta największa i najstarsza wyspa w Archipelagu Hawajów to właśnie Kauai. Jest ona często
uważana za Wyspę Ogrodów ze względu na jej naturalne piękno. Jest to także jedno z najbardziej
deszczowych miejsc na ziemi – pod względem rocznej ilości opadów. Znajdują się tam również
szokujące wodospady i kaniony, a także masy górskie z dużymi spadkami wysokości stworzonymi
przez wulkany. Jest tu wiele intensywnie zielonej roślinności i na dodatek – kto mógłby zapomnieć o
pięknej, ciepłej wodzie i zachęcających piaskach plaż? Wyczarterowany lot prywatnym odrzutowcem
nad Wyspą Kauai zapewnia możliwość doświadczenia czegoś, czego nie doświadczy wiele osób.
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