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Първо кацане на Airbus A380 в София
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Тема: София [2]
Подготовката за едно от най-големите авиационни събития в България е в разгара си. През
следващата седмица в неделя, 16 октомври 2016 г., Airbus A380 на Lufthansa ще лети за първи път
до летище София и щеимачетиричасов престой в столицата. Най-големият пътнически самолет в
света ще осъществи специален полет от Франкфурт с очакван час на заминаванев 09:50 часа
сутринта (местно време) ище кацне в София приблизително около 13:00 часа (местно време).
По случай 16 октомври – Празник на авиацията и Военновъздушните сили, Командването на ВВС
организира ден на отворени врати в авиобаза Враждебна на 16 октомври от 12:00 до 17:30 часа.
Благодарение на това, присъстващите ще могат да разгледат статичен показ на авиационна
техника – самолети Спартан, Ан-30, Л-410 и Ан-26, както и да наблюдават ниското прелитане и
кацане на самолет Airbus A380 с добра видимост към пистата на летище София.
Старши първи офицер Марио Бакалов, българският пилот на A380 в Lufthansa, и капитан Раймунд
Мюлер, ще бъдат част от летателния екипаж и ще управляват А380 от Франкфурт до София.
"Винаги е било моя мечта да пилотирам най-големия пътнически самолет в света до моята родна
страна и на 16 октомври тази мечта ще се сбъдне," казва г-н Бакалов. Трасето с дължина 1,400 км.
ще бъде прелетяно вероятно над Южна Германия, Австрия, Унгария или Словения, и Сърбия, преди
самолетът да навлезе в българското въздушно пространство и кацне на Летище София.
Стандартното полетно време е около 1:50 ч. Летище София е готово за A380: размерите на
полосата позволяват на A380 да кацне и да излети нормално.
Цялото събитие се организира в партньорство с Луфтханза Техник и Летище София.
Тагове: летище София [3]
ден на отворените врати [4]
Lufthansa [5]
1

НачалоАктуалноРесурсиИнициативиПредседателство на ЕС

Контакт с Gateway Europe За нас
Copyright © 2003-2019 Europe.bg / ISBN 954-91317-1-8
Source URL: http://www.europe.bg/bg/articles/sofia/novini/2016/10/05/purvo-kacane-na-airbus-a380-v-sofiya
Връзки
[1] http://www.europe.bg/bg/articles/sofia/novini
[2] http://www.europe.bg/bg/topic/sofiya
[3] http://www.europe.bg/bg/tags/letishte-sofiya
[4] http://www.europe.bg/bg/tags/den-na-otvorenite-vrati
[5] http://www.europe.bg/bg/tags/lufthansa

2

