
 

B E  F R E E  S K Y D I V E 

Rusya Skydiving AFF Programı | A Lisansı Tamamlama 
 

 
Rusya'da unutulmaz bir skydiving macerasına hazır mısın? Uzman hocalarla toplamda 17 gün sürecek olan bu eşsiz deneyim 
seni bekliyor. AFF eğitimi, tandem atlayışı, level atlayışları, rüzgâr tüneli, teorik eğitimler, paraşüt katlama kursu, 18 adet A 
Lisansı tamamlama uçuşları ve çok daha fazlası bu eşsiz macerada bizimle... Gökyüzünü fethetmek için artık her şey hazır! 

 

 

 

 
 

 

Gidiş Tarihi: 4 Haziran 2021  
Dönüş Tarihi: 20 Haziran 2021 
 
 
Ücrete Dâhil Hizmetler  
∙ Rusya Vizesi & Vize Danışmanlığı  
∙ Gidiş Dönüş Uçak Biletleri  
∙ Yurt Dışı Çıkış Harcı  
∙ Havalimanı Transferleri 
∙ Rusya İçi Ulaşım 
∙ Tüm Konaklamalar  
∙ Seyahat Sigortası 
∙ Eğitim Sigortası 
∙ İngilizce Tercüman & Teknik Destek  
∙ Uzman Paraşütçülerle Eğitim 
∙ Türkçe Eğitim Dokümanları  
∙ AFF Eğitimi + Teorik Eğitim 
∙ Tandem Atlayışı  
∙ Level Atlayışları (7 Adet) 
∙ Bir Saat Rüzgâr Tüneli  
∙ Paraşüt Katlama Kursu  
∙ A Lisansı Tamamlama Atlayışları (18 Adet)  
∙ Atlayış Video Kayıtları  
∙ Tüm Ekipman Kiraları  
∙ Lisans Çıkarma Ücretleri 

Program Katılım Bedeli: 5.400 $ 
Destinasyon: Rusya 
 
 
Ücrete Dâhil Olmayanlar 
∙ Kişisel Giderler 
∙ Yemek, Eğlence, Alışveriş Harcamaları  
∙ Eğitmenin Tekrar Atlayışı İstemesi (Zorunlu Değil) 
 
 
Katılım Koşulları 
∙ Pasaportunuzun en az 6 aylık kullanım süresi olmalıdır.  
∙ Katılımcılarımız maksimum 200 cm boyunda olmalıdır. 
∙ Maksimum 120 kilo olmalısınız. 
∙ Boy/kilo oranı kontrol edilecektir. 
∙ Sağlık durumunuz, uygunluk için kontrol edilecektir. 
 
 
 

 



 

1- AFF eğitimi nedir? 
Sekiz seviyeden oluşan hızlandırılmış serbest düşüş eğitimidir.  
 
2- AFF eğitim içeriği nedir?  
İlk olarak teorik eğitimler ve yer eğitimleri verilir. Ardından uzman bir hoca ile tandem atlayışı gerçekleşir. 
Sonraki süreçte öğrencinin atlayışları başlar. Birinci ve üçüncü seviyeler arasında iki hoca ile birlikte atlayışlar 
gerçekleşir. Dördüncü ve yedinci seviyeler arasında ise tek hoca ile atlayışlar gerçekleşir.  
 
3- AFF eğitiminde tekrar atlayışı istenmesi nedir?  
Birinci ve yedinci seviyeler arasında hoca gözetimindeki atlayışlarınızda yapmanız gereken görevi yerine 
getiremezseniz, atlayıştaki hocalarınız sizin bu atlayışı tekrar gerçekleştirmenizi isteyebilirler. 
 
4- A lisansı nedir?  
Toplam 25 atlayış sonrası almaya hak kazandığınız, uluslararası geçerliliği olan ve dünyanın her yerinde atlayış 
yapabileceğiniz anlamına gelen bir belge türüdür. Seviyeniz, atlayış sayınıza göre B, C, D olarak ilerler.  
 
5- Rusya vizesini nasıl alacağım? 
Vize işlemlerinizi birlikte çalışmakta olduğumuz vize firması aracılığıyla sizin adınıza yapıyoruz.  
 
6- Rüzgâr tüneli nedir?  
Bir nevi serbest düşüş simülasyonu denilebilir. Saatteki hızı 300 km'lere varan bir tünelin içerisinde havada 
kalıp, çeşitli egzersizleri yerine getirebileceğiniz bir ortam. Bir saatlik rüzgâr tüneli çalışması, gerçek anlamda 
250 - 300 atlayışa denk gelecek tecrübeyi size sıfır risk ile sunmuş oluyor.  
 
7- Konaklamalar nerede yapılacak? 
Drop zone içerisinde yer alan şirin tiny house ve bungalovlarda konaklamalarımızı gerçekleştireceğiz. 
  
8- Beslenme ihtiyaçlarımızı nasıl halledeceğiz?  
Drop zone içerisinde yer alan kafeterya/ restoran bölümünde bu ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Drop zone 
bölümünde iki farklı kafeterya bulunmaktadır. Yazlık kafeteryada nargile, alkollü ve alkolsüz içecekler, 
dinlenme alanı bulunmaktadır. Asıl kafeterya ise sabah, öğle ve akşam yemeklerinin sunulduğu ana 
restorandır. Fiyatlar oldukça makul seviyededir. Günlük ortalama 10 - 15 dolar arası bir ücrete üç öğün 
yemeğinizi yiyebilirsiniz. Yemek çeşitliliği fazladır ve ayrıca vejetaryen yemekler de sunulmaktadır. 
 
9- Ulaşımlar nasıl olacak?  
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kalkıştan üç saat önce toplanacağız. İlk olarak Moskova’ya uçacak, 
ardından Moskova’dan 250 km uzaklıkta bulunan drop zone alanına ulaşacağız. 

 

 

 

 

 

 

 

 
İletişim Bilgileri 

Telefon: 0 549 713 50 60 
www.pangea-voyage.com 

www.instagram.com/befree.skydive 

 
Firma Bilgileri 

Pozitif Turistik Servis Hiz. Tic. Ltd. Şti. 
İnönü Mah. - Cumhuriyet Cad. - No: 83/4 - Şişli, İstanbul  

TÜRSAB Belge Numarası: A Grubu 10025 
 



 

             

             

             

Fotoğraflar, organizasyonu gerçekleştireceğimiz anlaşmalı eğitim tesisine aittir. 
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