
Condicions del Val-Regal
Aquesta hora compte com a experiència de vol acumulada per obtenir millors preus en 
següents vols.

Condicions del Val-Regal Pilotar el 737-NGV es fàcil amb l’ajut del nostre instructor.Com que 
la cabina de pilotatge del Boeing 737-800 té unes dimensions determinades,els clients amb 
talles especials hauran de tenir-ho en compte i consultar-nos-ho abans de comprar aquest 
Val-Regal, ja que això podria impedir la seva sessió, sense devolució de l’import pagat. El 
737-NGV és apte per a persones a partir de 10 anys d’edat.

Els horaris per a les sessions del 737-NGV són els mateixos de l’Aeroteca:
de Dilluns a Dissabte de 10:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:30 hores.

El canvi de sessions ja programades pot fer-se només abans de les 48 hores prèvies 
a la sessió programada. En cas contrari la sessió es perd, sense dret a devolució de 
l’import pagat. En cas d’arribar tard a una sessió ja programada, el temps del retard no és 
recuperable. En cas de problemes tècnics que impedeixin la continuïtat del vol, l’Aeroteca 
compensarà a l’usuari amb una altra sessió completa de les mateixes característiques en un 
altre dia i horari convingut. Si l’usuari interromp la sessió de vol el temps perdut no es podrà 
recuperar al final de la sessió programada.

Les sessions d’aquest Val-Regal es faran en escenaris predeterminats per l’Aeroteca.

El simulador 737-NGV està a l’Aeroteca. Carrer Montseny, 22 de 08012 (Gràcia) Barcelona.
Més informació a www.simuteca.com a www.aeroteca.com o trucant al 932 18 17 39.

CIF: B-6330.2681. Aquest Val-Regal caduca als 6 mesos de la data de compra.

aeroteca
www.aeroteca.com

Un REGAL 
que et farà 
VOLAR!

VOLAR UNA HORA
Aquest Val-Regal et permet pilotar el simulador 737-NGV 
durant 1 hora.

ELS TEUS PASSATGERS
A més dels 150 passatgers virtuals, poden acompanyar-te 
els teus amics per fer-te fotos i videos.

AMB INSTRUCTOR
Amb l’ajut del nostre instructor seràs capaç de realitzar 
un vol complet en l’avió de passatgers més famós del 
món, el Boeing 737.

RESERVA LA TEVA SESSIÓ
Truca’ns al 932 18 17 39, dona’ns el codi de validació i 
programarem el dia i hora de la teva sessió.


