
Maak van je helikoptervlucht een  
onvergetelijke ervaring waar je nog lang 

over na praat.

            Om je daarbij te helpen hebben wij van Heliwens 
            een aantal aanvullingen samengesteld. Wil je het toch nét  

            even anders? Geen probleem. Ga dan naar: 

          Heliwens.nl of bel: 085-4897651

De leukste 

Helikopter-
vlucht

ervaar je uiteraard 

 bij Heliwens!

Maak van je helikoptervlucht een  
onvergetelijke ervaring waar je nog lang 

over na praat.

            Om je daarbij te helpen hebben wij van Heliwens 
            een aantal aanvullingen samengesteld. Wil je het toch  

nét even anders? Geen probleem. Ga dan naar: 

          Heliwens.nl of bel: 085-4897651

€ 10,- 
     p.p.

€ 10,- 
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Jouw voorkeurstijd

€ 5,-

€ 5,-

 (bewijs van deelname)

              Onvergetelijk 
             Reserveer onze GoPro voor een  

 unieke video registratie van   

             je vlucht op een SD kaart! 

                Video van jouw vlucht nu:                                    

 € 20,- p.p. € 5,- 
p.p.

Polaroid van 
jouw vlucht!
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Windowseat 

           Vergroot 
             je uitzicht en beleef meer.

Naast de piloot in de cockpit!*  

Vergroot je experience nu voor: 

                                  € 20,- p.p. 
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CockpitView

                Raamgarantie.

                 Claim je plek achterin  

     om gegarandeerd 

 naast het raam te zitten!

      Windowseat nu voor: 

                                  € 10,- p.p. 

*voor personen tot 95kg

€ 10,- 
extra p.p.

€ 95,- 
     p.p.

€ 25,- 
 

€ 10,- 
 

€ 50,- 
     p.p.
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Verdubbel je Vluchttijd
naar 12 min.

Dubbel plezier.
Neem iemand mee en 

geniet samen van de beleving!  

Extra persoon bijboeken nu voor: 

                                  € 70,- p.p. 

Aan de doorzetters die er geen genoeg van krijgen  
is ook gedacht. Heliwens biedt deze ‘helikopter  
avonturiers’ een vlucht van 25 tot 45 minuten  
(afhankelijk van de locatie waar we vliegen).

€ 149,- 
 

De XL Vip Flight

€ 120,- 
     voor 2

2 plekken vrijgekocht 
(tip voor huwelijksaanzoeken)

2 personen 
per vlucht ipv 4

 (sleutelhanger)

Wij vervoeren u met de auto van en naar de startlocatie én voor de echte liefhebber is het ook 
mogelijk om ook de retourvlucht te boeken, dan kunt u aan het einde van de dag weer met de 
helikopter meevliegen naar de hangaar.
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Annuleringsverzekering
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Helikopter Key
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Certificaat/Oorkonde
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Fast check-inn (Fast Pas)
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Maak je ticket een jaar geldig
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Segway rijden 
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De XL Vip Flight
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Triple je vlucht naar 18 min.
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Plezier voor 2
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Jouw vlucht op foto of video
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Romantic Exclusive Flight
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