30.04-3.05.2011
Wiosenny weekend na Mazurach
Pobyt rekreacyjno-turystyczny wg indywidualnego zapotrzebowania pilotów –
zabezpieczany przez służby lotniska. Oferujemy pomoc w zorganizowaniu
pobytu, czarter łodzi, zakwaterowanie i ciekawy program turystyczny.
Zabezpieczymy samoloty i transport załogi. Oczekujemy zgłoszenia potrzeb na
e-mail: wilamowo@lotniskoketrzyn.pl
www.lotniskoketrzyn.pl

1.05.2011
PROLOG – Lotnicza Majówka z Wojskiem
Oficjalne otwarcie sezonu imprez 2011 r. na lotnisku. Wśród atrakcji znajduje
się ekspozycja bojowego sprzętu wojskowego i możliwość aktywnego
uczestniczenia w różnych propozycjach programowych oraz całodzienne
piknikowanie.
Wojskowa Majówka organizowana w 7 rocznicę wstąpienia Polski do Unii
Europejskiej również nawiązuje do Święta Flagi i Święta Konstytucji 3 Maja.
Tradycyjna – otwarta dla wszystkich impreza inaugurująca sezon nawigacyjno-szkoleniowy
i imprez na lotnisku. Dalsze zapytania i informacje prosimy kierować na adres:
wilamowo@lotniskoketrzyn.pl
www.lotniskoketrzyn.pl

1.06.2011
Międzynarodowy Dzień Dziecka na Lotnisku
Impreza jest ofertą dla dzieci i rodziców zainteresowanych poznaniem
problemów awiacji i modelarstwa lotniczego. W programie przewidziane jest
budowanie latawców i różnych modeli latająych oraz sportowa rywalizacja
przy wykorzystaniu wykonanych osobiście modeli.
www.lotniskoketrzyn.pl

11.06.2011
Święto Aeroklubu Krainy Jezior
To święto jest związane z rocznicą utworzenia Aeroklubu Kętrzyńskiego,
którego tradycje przejął Aeroklub Krainy Jezior. Inaczej mówiąc urodziny
AKJ. Prezenty mile widziane, a zabawa zapewniona !

23-26.06.2011
Międzynarodowy Rajd po Lotniskach Warmii i Mazur
Organizowany po raz trzeci. Głównym celem jest pokazanie możliwości
lotniczych Warmii i Mazur. Na terenie niezwykle malowniczej krainy
znajduje się kilkanaście miejsc przystosowanych do przyjmowania
samolotów General Aviation. Organizując Rajd chcemy zachęcić do
organizacji i uczestnictwie w produktach lotniczej turystyki. Będzie to okazja
do atrakcyjnego weekendu na Warmii i Mazurach, a dla entuzjastów
żeglarstwa możliwość pożeglowania w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich.... Zapraszamy do
odwiedzenia Mazur, bo... Mazury to... Cud Natury. Zapytanie i dalsze informacje- mail:
wilamowo@lotniskoketrzyn.pl
www.ttlot.eu

04-07.08.2011
Międzynarodowy Zlot Przyjaciół Lotnictwa i Mazur
To oferta dla załóg samolotów, krajowych i zagranicznych również
wodnosamolotów na wspólny, bardzo aktywny, pełen atrakcji weekend w
Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Przewidywane są wieczory integracyjne,
regaty żeglarskie, rajd samochodami i rejs statkiem po Wielkich Jeziorach.
Pobyt na Mazurach podczas Międzynarodowego Zlotu to również okazja do
zdobycia różnych sympatycznych trofeów w planowanych rywalizacjach załóg samolotów
(załóg jachtów, ekip samolotów itp.). A więc kto chciałby mieć 4 dni różnych atrakcji, relaksu
i miłe towarzystwo – powinien zaplanować przylot na Zlot. Dalsze zapytania i informacje
prosimy kierować na adres: wilamowo@lotniskoketrzyn.pl
www.lotniskoketrzyn.pl

06-07.08.2011
Mazury AirShow 2011
Każdego roku organizowane Festyny gromadzą kulkuset uczestników i
kilkadziesiąt tysięcy obserwatorów. Rok 2011 będzie drugim rokiem
organizacji Mazury AirShow. Na AirShow zapraszamy szybowników,
motolotniarzy, spadochroniarzy, pilotów – właścicieli licznych
prywatnych samolotów. Program imprezy obejmuje pokazy lotnicze, skoki spadochronowe,
imprezy towarzyskie oraz wielki kiermasz dla entuzjastów awiacji. Mazury AirShow to jedna
z największych imprez lotniczych i największa "non profit" w Polsce. Więcej na
www.mazuryairshow.pl.
Wszelkie
zapytania
prosimy
kierować
na
adres:
a.dmowski@mazuryairshow.pl lub wilamowo@lotniskoketrzyn.pl
www.mazuryairshow.pl

09-11.09.2011
Międzynarodowy Rajd po lotniskach Litwy
Jednym z wyrazów sympatycznej i owocnej współpracy z litewskimi
przyjaciółmi jest Rajd po lotniskach Litwy. Planowany Rajd jest konsekwencją
realizacji zamierzeń rozwinięcia Transgranicznej Turystyki Lotniczej. Rajd jest
otwarty dla załóg samolotów z całego kraju. AKJ jako organizator zaprasza
wszystkich chętnych do wspólnego wylotu po lotniskach Litwy, ale również
z ciekawym programem turystycznym, przygotowanym przez naszych
przyjaciół z Kauno Aeroklubas i Marijampoles Aeroklubas. Zainteresowani
udziałem więcej informacji po zapytaniu na mail:
wilamowo@lotniskoketrzyn.pl
www.ttlot.eu

7-8.10.2011
Dzień Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego
i Jana Pawła II
Impreza o charakterze patriotyczno-obywatelskim i religijnym poświęcona
utrwalaniu pamięci wielkiego Polaka – Prymasa 1000-lecia, a od 2006 roku
także pamięci Jana Pawła II - największego pielgrzyma lotniczego. Stefan
Kardynał Wyszyński w okresie swego internowania w dniu 6 października 1954
r. był w asyście strażników „przymusowym” gościem naszego lotniska skąd
odlatywał do innego miejsca odosobnienia. W tym roku już po raz jedenasty zapraszamy
wszystkich, którym postać Stefana Kardynała Wyszyńskiego, a także Jana Pawła II, jest
bliska. W programie zawsze tradycyjnie uroczysty Apel z udziałem pocztów sztandarowych
|i kompanii honorowych podczas którego następuje oddanie hołdu pamięci przez złożenie
kwiatów pod obeliskami na których są wmurowane okolicznościowe tablice poświęcone
Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu, Janowi Pawłowi II - największemu lotniczemu
pielgrzymowi świata. Po bardzo emocjonalnym i wzruszającym Apelu następnym elementem
obchodów jest Msza Święta w hangarze lotniczym, celebrowana przez Arcybiskupa Edmunda
Piszcza. Tradycyjnie już Patronatem Honorowym obchodów jest Józef Kardynał Glemp Prymas Senior oraz od 2008 roku również Stanisław Kardynał Dziwisz zasłużony
w wieloletniej służbie Ojcu Świętemu.
www.lotniskoketrzyn.pl

8-9.10.2011
"Epilog" - Zakończenie sezonu imprez na Lotnisku
To okoliczność tradycyjnego opuszczenia bandery i podsumowanie
wydarzeń na lotnisku w sezonie nawigacyjno-sportowym 2011 r.
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