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Η προετοιμασία για αυτήν την πτήση-ορόσημο είχε αρχίσει πολλούς μήνες πριν
από τον Ιούλιο, με αγορές των Bottlang Trip kits για τις χώρες διέλευσης, τα
σχετικά VFR–GPS charts,IFR charts,αναζήτηση και καταγραφή όλων των
πιθανών VFR σημείων αναφοράς, μελέτη των ατελείωτων Απαγορευμένων και
Περιορισμένων ζωνών της Ιταλίας και Ισπανίας. Επίσης ,μέχρι την τελευταία
στιγμή, μελέτη των ΝΟΤΑΜ για ενεργοποιήσεις ασκήσεων και βέβαια τις
προβλέψεις καιρού. Τέλος, καταγραφή σε «σκονάκι» όλων των εμπλεκόμενων
συχνοτήτων για γρήγορη ανάσυρση.
Το αεροπλάνο είναι ένα Cessna 172P,εφοδιασμένο με την ειδική εξάτμιση
Power-Flow (πού μειώνει την κατανάλωση στα 6,2 G/h μέ 65%ισχύος)σωσίβια,
βάρκα, ναυτικό αδιάβροχο VHF,το νέο ARTEX 406 ELT και φορητό McMurdo
GPS-ELT 406 στην ζώνη. Έτοιμοι για Ditching δηλαδή!
Ξεκινήσαμε 2 άτομα από την Κω και σε 4 ώρες φθάσαμε στην υποχρεωτική
Κέρκυρα. Με 2 ώρες στάση για ανεφοδιασμό και χαρτούρα, κατάπληξη μας
προξένησε η παρουσία ιδιωτικών σεκουριτάδων μέσα στο κτίριο του Πύργου για
να ελέγχουν τους ΥΠΑτζήδες!! (πού φθάσαμε…)Για άλλη μια φορά μας τσάντισε η

προκλητική άνευ λόγου βραδυπορία των βενζινάδων (με ύφος Σοβιέτ)και φυσικά
το ΠΑΝΤΟΤΕ χαλασμένο μηχάνημα χρέωσης πιστωτικών καρτών πού έχουν.

LGKR Κέρκυρα
Κερασάκι στην τούρτα ήταν ένας εκπαιδευόμενος (?) ΕΕΚ που είχε παραλύσει,
και παρά το Ραντάρ επέμενε να κάνει διαχωρισμό 5λέπτου,με αποτέλεσμα να
έχει συγχρόνως 4 αεροπλάνα στο έδαφος για σειρά απογείωσης και άλλα 4 στο
αέρα σε διάφορα σημεία κράτησης. Με τον κύριο βρισθήκαμε (μετά από 20
λεπτά ρελαντί σε 40*C)και τον ενημέρωσα ότι αν δεν με αφήσει να φύγω
αμέσως, θα σβήσω και θα ανέβω πάνω να του κάνω αναφορά.
SX….cleared for immediate takeoff, runway 19. Δρόμο για το επίσης
υποχρεωτικό Salerno.Απλό αεροδρόμιο, φιλική-οικογενειακή ατμόσφαιρα από
τους πυροσβέστες-διαχειριστές του αεροδρομίου, διαθέτουν βενζίνη και με 1-2
τηλέφωνα σου βρίσκουν να μείνεις ή και να νοικιάσεις αυτοκίνητο. Μην πάτε
χωρίς Ιταλική γλώσσα.

LIRI Salerno
Από το Salerno,γραμμή για Menorca. Ένα σκέλος 520 μιλίων, το
μεγαλύτερο της διαδρομής, όπου έπρεπε να διασχίσουμε το Τυρηνικό πέλαγος,
την Σαρδηνία και ένα καλό κομμάτι της ανοικτής Μεσογείου 200 μιλίων. Η
πτήση αρχικά σε χαμηλό ύψος λόγω ΤΜΑ Νάπολης-Ρώμης και κατόπιν στα
8500. Ο αντίθετος άνεμος 30 μιλίων δεν μας επέτρεψε να φθάσουμε
μονοκοπανιά στην Μενόρκα και μετά από παζάρι με το αεροδρόμιο Alghero της

Σαρδηνίας, προσγειωθήκαμε για ανεφοδιασμό 2 ωρών και συνέχιση αργότερα του
ταξιδίου για την Μινόρκα.

LIEA Alghero Sardegna
Για όσους δεν γνωρίζουν, η τοπική κυβέρνηση της Σαρδηνίας είχε
αποφασίσει να εκμεταλλευτεί τις πολλές αφίξεις ιδιωτικών αεροπλάνων και
σκαφών θαλάσσης στην Costa Smeralda (περιοχή διασήμων) και είχε επιβάλλει
φόρο υπερπολυτελείας 150Ε για κάθε άφιξη μονοκινητηρίου. Ακόμα και η ΑΟΡΑ
Ιταλίας προειδοποιούσε για αυτήν την κατάσταση και καλούσε σε διεθνές
μποϋκοτάζ. Το «χαράτσι» σταμάτησε φέτος και έτσι με χαρά προσγειώθηκα για
ανεφοδιασμό. Εννοείται ότι και εδώ μιλάνε μόνο Ιταλικά.
Η πτήση προς το Mahon-Menorca ήταν χωρίς ενδιαφέρον και μάλλον
κουραστική. Ζέστη, άπνοια, ομίχλη και ο Γάλλος ΕΕΚ από την Μασσαλία να
φωνάζει πού δεν βλέπει το Τρανσπόντερ μου. Πώς να το δει σε αυτό το ύψος
και απόσταση? Μόνη διασκέδαση, η προφορά Αγγλικών του σε στυλ Κλουζώ.

LEMH Mahon-Menorca
Πλησιάζοντας την Μινόρκα μας αλλάζουν τον κώδικα Xpdr των Ιταλών
σε άλλο δικό τους. Δύο μίλια πριν, μπαίνουμε σε κράτηση πάνω από την πόλη για
15 λεπτά και τραβάμε φοβερές αεροφωτογραφίες με το γλυκό απογευματινό
φώς. Ακολουθεί προσγείωση και μέσα στο κτίριο υπάρχει γραφείο ΕΟΤ που σου
βρίσκει να μείνεις και άλλα διάφορα. Με ταξί πάμε στην Mahon και καταλύουμε.
Το βράδυ, ποδαρόδρομοι, φωτογραφίες και παέλλα.

Menorca
Το επόμενο πρωί αναχώρηση και ο καιρός περίεργα βαρύς. Στό AIS
ζητάνε σαν μοναδικό έγγραφο, το …weight + balance !!! για να χρεώσουν το
βάρος ανά παραμονή. Φυσικά και δεν είχα μαζί μου και τους προέτρεψα να
ρωτήσουν οποιονδήποτε για το βάρος ενός C172. Με μάλωσαν και μου τόνισαν
ότι αν ξαναπάω εκεί πρέπει να το έχω μαζί μου. Λες και κάθε μέρα θα πετάμε
για Μινόρκα !
Η ομίχλη λόγω ζέστης και άπνοιας είχε κατέβει στα 500’ και υπήρχε καλός
καιρός από τα 3000’ και πάνω. Βάλαμε βενζίνη και απογειωθήκαμε. Τυφλή
άνοδος και ξαφνικά λαμπερός ουρανός. Περαιτέρω άνοδος για τα 8500’ και
αφήνοντας στα δεξιά μας την Μαγιόρκα και Ίμπιζα φθάνουμε μετά από 5 ώρες
στην νότια Ισπανία, στην Αλμερία. Διασκεδαστικά και εδώ τα Αγγλικά σε εκδοχή
Χούλιο Μπαντέρας!

LEAM Almeria
Τεράστια πίστα 3χλμ, τεράστιο apron χωρίς αεροπλάνα, κανένας
χάντλερ στον ορίζοντα και μετά από μισή ώρα άκαρπης αναμονής,
αναγκασθήκαμε να περπατήσουμε μισό χλμ. φορτωμένοι, ψάχνοντας τρόπους να
βγούμε από τα κτίρια. Από την μοναδική ανοικτή πορτούλα πού βρήκαμε,
βγήκαμε έξω και εκεί εμφανίστηκε ένας σεκουριτάς ρωτώντας ποιοι είμαστε.
Ένα σύντομο τηλέφωνο στον Πύργο μας απελευθέρωσε…. Ahhh, siete los
aviadores Griegos?
Ταξί και πάλι για την πόλη της Αλμερίας και παραμονή σε ένα
πανάκριβο καταγώγιο. Η πόλη είναι λιμάνι για ορυκτά, δεν έχει τουριστικές

υποδομές έχει όμως πολλές κοινωνικές υποδομές Σοβιετικού τύπου για την
εργατιά της και συμπαθητικό ιστορικό κέντρο με οικονομική αγορά. Ψωνίσαμε
διάφορα και φάγαμε στην ατελείωτη παραλιακή εσπλανάδα της, φθηνά και ωραία
ψαρικά.
Το άλλο πρωί ξανά στο τεράστιο- αεροδρόμιο που αυτή τη φορά δεν
ήταν και τόσο ερημικό . Φάγαμε αρκετή ώρα μέχρι να βρούμε από ποια τρύπα και
από πού θα πάμε να πληρώσουμε. Ένα γραφείο γεμάτο γυναίκες που μας
κοιτάζανε σαν UFO. Μετά αρχίζει η περιπέτεια με τον βενζινά. Παρότι εκινείτο
πάνω κάτω με διάφορα βυτιοφόρα, ΔΕΝ ερχόταν. Με την 5η επανειλημμένη
κλήση μου στον Πύργο, ήρθε καταϊδρωμένος και μου είπε στα Ισπανικά ότι δεν
παίρνει πιστωτικές και ΔΕΝ δίνει ρέστα. Οπότε αρχίσαμε με το κομπιουτεράκι
να υπολογίζουμε ποσότητες, ΦΠΑ και άλλα, προκειμένου να του πω ακριβώς
πόσα λίτρα να βάλει χωρίς να πιαστούμε κορόιδα.
Απογείωση με φοβερή ζέστη και γραμμή για το Γιβραλτάρ. Ενδιάμεσα, η
προσέγγιση της Μάλαγγα είχε φοβερό φόρτο εργασίας από Εγγλεζάκια αλλά
εμείς ήμασταν πολύ έξω στη Μεσόγειο και δεν τους απασχολούσαμε. Η
συγκίνηση μεγάλη σαν αντικρίσαμε τον «βράχο» και το φοβερό αεροδρόμιο του.
Δέχεται μόνο πτήσεις της Monarch,δεν δέχονται πια Γ.Α. ,η Ισπανία τους έχει
περικυκλώσει απ’ όλες τις μεριές με Απαγορευμένη ζώνη και φημίζεται για τις
τρελλές αναταρρρρράξεις στην προσέγγιση.

LXGB Gibraltar
Tarifa
West Afrika
Αμέσως μετά στ’ αριστερά μας η Ταγγέρη του Μαρόκου και δεξιά η
Ταρίφα της Ισπανίας στο στενότερο πέρασμα. Δέος μεγάλο νοιώσαμε βγαίνοντας
έξω στον Ατλαντικό για 1 ώρα με τις ακτές της δυτικής Αφρικής να χάνονται στη
ζέστη. Εδώ αρχίσαμε να παρακαλάμε να μη αρχίσει να βήχει ο κινητήρας!
Στροφή για βόρεια πορεία προς το νοτιοδυτικό άκρο της Πορτογαλίας
και σε επαφή με το Lisboa Radar που μας διόρθωσε και λίγο την πορεία για να
μη μπουκάρουμε σε μια Απαγορευμένη ζώνη. Αφήνοντας στ’ αριστερά την
χερσόνησο της Λισαβώνας ,προχωρήσαμε ακόμα πιο βόρεια και προσγειωθήκαμε

στο πανέμορφο Δημοτικό αεροδρόμιο Santarem. Στην δημοσιευμένη συχνότητα
δεν απαντούσε κανείς παρ’ ότι το εκεί αφεντικό ήξερε ότι φθάνουμε. Κάνοντας

Portugese coast

LPSR Santarem

Santarem

χαμηλές διελεύσεις για να δούμε προς τα που φυσάει το ανεμούριο,
προσγειωθήκαμε με τυφλές ανακοινώσεις των προθέσεών μας. Στην πίστα
βρισκόταν ο Κος Jose Duarte http://www.pelicano.com.pt/zp_santarem.html
επιστάτης του αεροδρομίου , που μας βοήθησε να βάλουμε για 10 μέρες το
αεροπλάνο σε υπόστεγο, μας πήγε στην πόλη για να βρούμε ξενοδοχείο και να
νοικιάσουμε ένα αυτοκίνητο. Στον ασύρματο δεν απαντούσε γιατί …ντρεπόταν
για τα Αγγλικά του!
Με το ενοικιασμένο αυτοκίνητο κινηθήκαμε βόρεια επί 10 μέρες και
επισκεφθήκαμε το βόρειο τμήμα της Πορτογαλίας (Santarem, Cabo Peniche,
Nazare,Coimbra,Fatima,Bataglia, Porto, Aveiro, Obidos, Viseu) και μέχρι το
Santiago de Compostella της Ισπανίας. Αγγλικά ελάχιστα, τιμές περί τα 100 Ε η
διανυκτέρευση σε δίκλινο, φαγητά καταπληκτικά στα 40 Ε τα 2 άτομα,Daewoo
Matiz 25Ε/ημέρα. Χιλιόμετρα 2500 μέσα σε δάση από ευκαλύπτους και
ατελείωτες ατλαντικές παραλίες.
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Ήρθε ο καιρός της επιστροφής και ξανά πίσω στο Santarem. Ο Κος Duarte
είχε κανονίσει να ανεφοδιαστούμε με βενζίνη και λιπαντικά, να

Ανεφοδιασμός

Προστάτις Αεροπόρων

Πλάκα εγκαινίων

στείλουμε το σχ. πτήσεως με φαξ στην Λισσαβώνα και έτοιμοι πλέον
περιμέναμε στην πίστα 3 ώρες για να αρχίσει να διαλύεται η πρωινή ατλαντική
ομίχλη με το πρώτο αεράκι. Αυτό αργούσε να γίνει και κάναμε απογείωση με
έτοιμο κώδικα στο Xpdr από την Λισαβώνα, κυριολεκτικά μέσα στην σούπα μέχρι
τα 3000’ που καθάρισε η ομίχλη και ξανά άνοδος για τα 9500’ προκειμένου να
διασχίσουμε όλο τον κύριο όγκο της Ισπανίας μέχρι την Μεσογειακή παραλία στο
ύψος της Βαλέντσια για προσγείωση στο μικρό φιλικό παραθαλάσσιο Castellon
della Plana.

Ερημος Guadalajara

LECN-Castellon App

Just before arrest!

Το πέρασμα πάνω από την Ισπανία κράτησε 4 ώρες πάνω από την
έρημο Guadalajara και είχε φοβερές αναταράξεις λόγω ζέστης. Κοντά στη
Μεσόγειο, σταμάτησαν οι αναταράξεις αλλά άρχισε η πυκνή νέφωση τύπου

Stratocumulus.Γνωρίζοντας από το GPS ότι είμαστε σχεδόν πάνω από το
αεροδρόμιο προορισμού στην Μεσόγειο, σε συνεργασία με το Ραντάρ ,άρχισα
τυφλή κάθοδο από τα 9500 στα 2000’ μέσα στα σύννεφα, πάνω από την θάλασσα
σε ένα συγκεκριμένο Radial.Κάποια στιγμή στα 2000’ φάνηκε η θάλασσα και
γυρίσαμε πίσω για να πλησιάσουμε το αεροδρόμιο από την παραλία. Με το πού
φθάσαμε στην ΑΤΖ του Castellon,άρχισα να φωνάζω στην συχνότητα Πύργου
αλλά και εδώ καμμία απάντηση. Ξαναρωτάω το Ραντάρ της Βαλέντσια τι γίνεται
και μου απαντούν…’εμείς δεν ξέρουμε τίποτα, το αεροδρόμιο δεν είναι
κυβερνητικό’. Τέλος πάντων ,ο διάδρομος είναι παράλληλα με την παραλία,100
μέτρα μέσα και ανάμεσα σε ξενοδοχεία και βίλλες. Η προσέγγιση είναι τύπου KaiTak ,Hong Kong, δηλαδή περνάς σύριζα πάνω από τα κτίρια για προσγείωση !
Φωνή βοώντος εν τη ερήμω, και αφού ξανά κάναμε τυφλές ανακοινώσεις θέσεως
και μια χαμηλή διέλευση για να δούμε το ανεμούριο, προσγειωθήκαμε και πήγαμε
και παρκάραμε εκεί που υπήρχαν και άλλα αλλοδαπά αεροπλάνα.

Y como es su nombre?

Rwy limits !

Hasta la vista baby !

Σε χρόνο ρεκόρ καταφθάνει η Guardia Civil (αστυνομία) με άγριο ύφος
και μόνο στα Ισπανικά, λέγανε κάτι για παράβαση. Δεν καταλάβαινα τίποτα !!!
Ένα παιδί από το αεροκλάμπ ήρθε να βοηθήσει με την μετάφραση και μου είπε
ότι με κατηγορούσαν για επικίνδυνη χαμηλή πτήση, θόρυβο, ακροβατικά, ύποπτη
πορεία και άλλα τρελά.! Αφού τον έβαλα να τους εξηγήσει ότι αυτήν την
αρμοδιότητα την έχει κατ’ αρχάς η ΥΠΑ τους και κατά δεύτερον ΔΕΝ είχα άλλη
επιλογή αφού δεν απαντούσε κανένας στον ασύρματο.(Αργότερα είδα ότι χρέη
AFIS εκτελούσε ένας βαριεστημένος αντιπαθής τύπος πού μιλούσε …μόνο
Ισπανικά). Και ρωτάω ,πώς τα είδατε όλα αυτά ρε παιδιά? … Μα πέρασες πάνω
από την ταράτσα της Αστυνομίας και έτσι είδαμε το νηολόγιο!. Η ιστορία
εξελίχθηκε όμως. Μέχρι και σκύλο μού φέρανε και βάλανε να μυρίσει μέσα στο
172 και τις αποσκευές μας. Τελικά όλο το σκηνικό ήταν συγκεκαλυμμένη έρευνα
για ναρκωτικά. Έχουν πιάσει αλλοδαπούς να κάνουν τρελές δουλειές με αυτόν
τον τρόπο. Ούφφφ.

Το βράδυ κοιμηθήκαμε στο διπλανό από την πίστα, ξενοδοχείο ‘Golf’,
άθλιο, ακριβό και γεμάτο groupies με βραχιολάκι All inclusive από Αγγλία και
Ρωσία. Ηρεμήσαμε κάνοντας βόλτα στην ατελείωτη παραλία με ψιλή άμμο και
φαγάδικα.
Το επόμενο πρωί περπατήσαμε μέχρι το αεροδρόμιο, πληρώσαμε 6 ευρώ τον
βαριεστημένο ‘υπεύθυνο’ και απογειωθήκαμε για Alghero Σαρδηνίας ξανά.
Φθάνοντας εκεί, ένας πολύ ‘εξυπηρετικός’ τυπάκος του χάντλινγκ μας ρώτησε αν
έχουμε κανονίσει πού θα μείνουμε και πώς θα κινηθούμε. Λαμβάνοντας
αρνητικές απαντήσεις από μας, κανόνισε ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης και
μεταφορά μας με VIP

Alghero
Service. Εντυπωσιασθήκαμε από την πρωθυπουργική Lancia που ήρθε να μας
πάρει μέχρι το ξενοδοχείο με την υπόσχεση να μας επιστρέψει την επομένη πίσω
για 50Ε. Σε ερώτησή μου ,γιατί δεν υπήρχαν λεωφορεία ή κανονικά ταξί, η
απάντηση ήταν ότι αφ’ ενός κάνει ζέστη και κοιμούνται την σιέστα τους και αφ’
ετέρου έρχονται όταν έχει δρομολογημένες πτήσεις. Το Alghero είναι
παραθαλάσσια πόλη με το κάστρο της, ωραία μαγαζάκια και φαγάδικα ,γιγάντια
μαρίνα και μια επίσης ατελείωτη εσπλανάδα για περπάτημα. Όλα ωραία και
γουστόζικα.
Το επόμενο πρωί ξανά στο αεροδρόμιο με την λιμουζίνα, και έτοιμοι για
αναχώρηση. Μετά την απογείωση πέσαμε στο τράφικο της γειτονικής Όλμπια
όπου γινόταν χαμός. Ούτε να μιλήσουμε δεν προλαβαίναμε. Ευτυχώς πού όλοι
αυτοί οι λεβαντίνοι έχουν την ‘πρωτοτυπία’ να σου δίνουν ξεχωριστό κωδικό
Xpdr οπότε δεν σπάνε τα μικρόφωνα να ρωτάνε πού βρίσκεσαι κάθε λίγο. Αυτό
που συμβαίνει εδώ σε μας, ειλικρινά δεν μπορώ να το κατανοήσω.
Προορισμός ξανά το Salerno για ανεφοδιασμό. Το κομμάτι αυτό πού διασχίζει το
Τυρηνικό πέλαγος είναι 400 μίλια. Όλα καλά και όμορφα μέχρι το σημείο TAGEL
,στ’ ανοικτά του Κάπρι, όπου νοιώσαμε το Σόκ & Δέος και ότι ήρθε η στιγμή να
συναντήσουμε τον Δημιουργό μας. Η πίεση του λαδιού άρχισε να πέφτει σε

επικίνδυνα όρια, η θερμοκρασία να ανεβαίνει και ο κινητήρας να κάνει βηχαλάκια.
Μαύρες σκέψεις για καρχαρίες, ELTs, επιλογές, κολύμπι, κωδικό 7700,
ξεφτιλισμένο ditching σε κυριλέ παραλία του Κάπρι ,άρχισαν να περνάνε από το
μυαλό μου. Έχοντας ήδη κατέβει στα 3000’ λόγω Roma-Napoli TMA, αποφάσισα
να μη κηρύξω προς το παρόν Pan-Pan αλλά να έχω το ένα μάτι κολλημένο στα
όργανα και να συρθώ μέχρι το Salerno. Έκοψα τον κινητήρα στις 1800 RPM και
στα όρια του Stall ,ιδροκοπώντας φθάσαμε στο Salerno μετά από 40 λεπτά.

Μπλιάχχ

Πιάσε Μήτσο τη βαριοπούλα

Μόλις σβήσαμε τον κινητήρα ήρθαν προς το μέρος μας τα παιδιά του
αεροκλάμπ, ο βενζινάς-μηχανικός και διάφοροι περίεργοι και μας κοιτούσαν με
απορία. Η κοιλιά του 172 και μέχρι πίσω, βουτηγμένη στο μαύρο καμένο λάδι.
Μόνο 1 λίτρο είχε μείνει στο κάρτερ. Λίγο ακόμα και θα κολυμπούσαμε. Ο
μηχανικός πρότεινε να πλύνουμε τον κινητήρα, να ξαναγεμίσουμε λάδια και να
κάνουμε τεστ συμπίεσης. 78-78-78-72 τα αποτελέσματα από τα οποία δεν
έβγαινε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα. Αερολεσχικά αεροπλάνα δουλεύουν
κανονικά με πιέσεις γύρω στο 60 εδώ πού τα λέμε. Στην δοκιμή εδάφους όμως
ένα κακό σημάδι φάνηκε. Μόλις ζεστάθηκαν τα νέα λάδια, λαδεροί καπνοί
άρχισαν να βγαίνουν από το σωλήνα της αναθυμίασης του κάρτερ.
Το αεροπλάνο παρέμεινε για 1 μήνα στο Salerno γιατί στο εντωμεταξύ
πέσαμε πάνω στις διακοπές του Δεκαπενταύγουστου και οι Ιταλοί δεν
αστειεύονται με αυτό. Εμείς γυρίσαμε στην πατρίδα με ΟΑ και συγγενής μου
μηχανικός από την Perugia το ανέλαβε. Έγινε Top Overhaul και στους 4
κυλίνδρους. Ο ένας από του 4 βρέθηκε με σπασμένο ελατήριο λαδιών και
φθαρμένα ελατήρια συμπίεσης με έντονη όψη διαρροής καυτών αερίων προς το
κάρτερ.

Το άρρωστο πιστόνι

LIRZ-Perugia

Πριν τον επαναπατρισμό

Όταν η επισκευή τελείωσε, το πήρε ο μηχανικός-πιλότος μέχρι την
έδρα του στην Perugia και αφού έγινε ξανά σέρβις και ολοκληρώθηκε η
απαραίτητη χαρτούρα, πήγα και το ξανάφερα πίσω στην Κω. Μας κόστισε κάτι
παραπάνω αλλά το ευχαριστηθήκαμε, όπως συνηθίζεται να λέμε!
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Ημέρες πτήσεως ,1 εβδομάδα
Ώρες πτήσεως ,43
Απόσταση 4300 ναυτικά μίλια
Κατανάλωση ολική 1013 λίτρα βενζίνη
Έξοδα αεροδρομίων - χάντλιγκ, 23Ε περίπου ανά παραμονή
Διανυκτερεύσεις 2κλινου, 100Ε περίπου ανά ημέρα
Φαγητά 2 ατόμων,40Ε ανά ημέρα
Μεγαλύτερο σκέλος 500 μίλια
Αεροδρόμια¨: LGKO Kos,LGKR Kerkyra,LIRI Salerno,LIEA Alghero,
LEMH Mahon-Menorca,LEAM Almeria,LPSR Santarem
LECN Castellon della Plana,LIEA Alghero,LIRI Salerno
LIRZ Perugia,LGKR Kerkyra,LGKO Kos.
Σημειώστε ότι η Πορτογαλία είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ φιλική χώρα προς την
Γ.Α., υπάρχουν εκατοντάδες ιδιωτικά αεροδρόμια για Ultralight και
πολλές σχολές πιλότων πού αργότερα ζητάνε να βγάλουν το ψωμί τους
στην Αγκόλα, Μοζαμβίκη και Βραζιλία.
**Ευχαριστούμε τον Δημιουργό μας και την προστάτιδα της αεροπορίας
στην Πορτογαλία Nuestra Segnora do Loretto για την αξιοπρεπή
έκβαση της περιπέτειας.

