
Duxford Flying Legends (GB)  
zaterdag 13 en zondag 14 juli 2013

Bezoek the Flying Legends met Classic Wings. Dit is 
een 2 daagse trip voor liefhebbers met een no nonsens 
mentaliteit. Vertrek met de Antonov 2 in de vroege ochtend 
van zaterdag13 juli vanaf Vliegveld Seppe en weer retour 
tegen 20.00 uur op 14 juli. 
Prijs € 695,00 incl toegang en overnachting in een 
eenvoudig hotel. (taxibus, eten en drinken betalen wij 
gezamelijk achter/vooraf ). ‘s Avonds gaan wij met de hele 
groep Cambridge in voor een hapje en een biertje. Wij 
landen overigens op Duxford zelf en dus niet op Fairford. 
Wij waren met de Antonov2 reeds meerdere keren op deze 
airshow der airshows. 
U kunt genieten van de vele statics shows, de hangaars en 
het museum. Daarnaast zijn er veel stands waar diverse 
luchtvaartgerelateerde zaken aangekocht kunnen worden. 
Het opstarten en gebrul van alle radiaal- en lijnmotoren is 
iets wat je tevens een keer moet hebben meegemaakt. De 
show wordt meestal afgesloten met een zo’n groot mogelijk 
aantal vliegtuigen in de lucht.

Mail voor nadere informatie naar info@classicwings.nl 
Op deze trip hebben wij 4 cockpitplaatsen beschikbaar 
(u maakt of de start of de landing mee, toeslag €50,00)

Goodwood (GB) 
zaterdag 14 september 2013

Vlieg met de AN2 van Classic Wings naar the Revival op 
Goodwood (GB). We waren er al eerder tijdens het “Festival 
of Speed” en “the revival”. Op uitnodiging zijn we van harte 
welkom door de organisatie aldaar om deel te nemen aan 
“Goodwood Revival”. Jong en oud (lees heel oud en oud 
van voor 1966) op autosport- als luchtvaartgebied komt 
bij elkaar. Dit is een exclusief vlieg/autosport arrangement. 
We vliegen met onze AN2 in de ochtend weg en komen 
‘s avonds weer terug. Vertrek en aankomst nog nader in 
overleg te bepalen. We willen zo lang mogelijk in Engeland 
te kunnen verblijven maar we moeten rekening houden 
met beperkte openingstijden van sommige velden (vertrek 
en aankomst- opties zijn Antwerpen, Seppe, Teuge en 
Niederrhein). Als ‘t even meezit, mag de AN2 ook een demo 
verzorgen. Dit is werkelijk een evenement dat je minstens 
1 keer moet hebben meegemaakt. Vluchtduur per been 
afhankelijk van vertrek plm 2.5-3.0 uur. Prijs, niet goedkoop 
door hoge landingsgelden en relatieve lange vluchtduur 
(2×3 uur) € 895,00 (ex toegang), incl. transport naar het 
evenement. Bij voldoende belangstelling voor een 2 daagse 
trip gelden andere prijzen. Op deze trip hebben wij 4 
cockpitplaatsen beschikbaar (wisselen tijdens de vlucht en 
u maakt of de start of de landing mee, toeslag €50,00)
Meld u snel aan via info@classicwings.nl, want wij waren 
eerder snel vol.
Meer info: www.goodwood.co.uk

Sanicole (B) 
zondag 15 september 2013

Op zondag 15 september 2013, vliegen wij vanaf Teuge 
naar Sanicole in Belgie (Leopoldsburg). De Airshow, een 
jaarlijks terugkerend evenement en wordt nu alweer voor 
de 37ste keer georganiseerd. 
De show kenmerkt zich door een mix van militaire en civiele 
luchtvaart, zowel jong als oud. Een van de hoogtepunten 
zal de Super Constellation zijn die uit Zwitserland is 
overgevlogen. Sanicole airshow is een van de betere 
Airshows op het vaste Europa. Vertrek in de ochtend om 
09:00 uur en weer terug vroeg in de avond op dezelfde dag. 
(exacte tijden volgen) 
De prijs voor een retour is € 225,00 (ex evt toegang en 
cockpittoeslag van €45,00 ). Indien er mensen zijn die bijv. 
met de Antonov AN-2 heen willen en met de auto terug kan 
en mag dat ook. De vlucht duurt 1 uur, een ideale vlucht om 
dit met een groep te doen c.q. te delen en dan te wisselen 
voor de heen of terugreis. (u kunt echter per retour kopen, 
evt wisselen in eigen regie)

Kijk op  www.sanicole.com voor een indruk van de show 
met al haar facetten. De Antonov2 van Classic Wings zal 
waarschijnlijk net zoals voorgaande jaren deelnemen aan 
het vliegprogramma. Voor meer informatie en aanmelden 
info@classicwings.nl. Meld u snel aan: de andere keren 
zaten wij snel vol !!!

695.- 895.- 225.-
Voor meer informatie kunt u 
mailen info@classicwings.nl
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Wings and Wheels Gilze Rijen
Zaterdag 17 augustus 2013

Vlieg met Classic Wings mee vanaf Teuge, is
genieten en tegelijk een Goed Doel steunen!

Stichting Classic Wings & Wheels organiseert nu reeds 
voor de 6e keer dit unieke en klassieke evenement met 
historische race auto's en vliegtuigen. Gedurende de dag 
zijn er schitterende vliegdemonstratie van historische 
vliegtuigen en kunt u zelfs meevliegen in een mooie 
Antonov2. Op de grond zijn er speciale automobiel 
demonstraties en kunt u genieten van ons ' Openlucht 
Museum' van historische auto's uit een ver verleden. 

Uniek evenement om uw relaties te verrassen
Classic Wings & wheels is een evenement met een zeer 
exclusieve uitstraling gecombineerd met de bekende 
brabantse gastvrijheid. Dit maakt het evenement 
uitermate geschikt om uw gasten in een unieke ambiance 
te ontvangen. uw gasten krijgen de hele dag een VIP-
behandeling en de royale catering zal zelfs de verwende 
fijnproefers verrassen. 
Het ZZF is ontzettend blij met de samenwerking tijdens 
Classic Wings & Wheels 2013. Tijdens dit evenement zal een 
aantal ziekte kindjes de dag van hun leven hebben als ze 
mee mogen rijden met diverse prachtige klassiekers. 

GOEDE DOEL: 

STICHTING ZELDZAME ZIEKTEN 

FONDS

Dit Classic Wings & Wheels Gala 

heeft uiteraard weer een goed doel 

op het oog. Ditmaal het Zeldzame 

Ziekten Fonds (ZZF). Staat u er eens 

bij stil dat in Nederland ongeveer 

één miljoen mensen lijdt aan een 

zeldzame ziekte? En dat er meestal 

een hele zoektocht aan vooraf gaat 

om tot de juiste diagnose te komen? 

Dankzij het Zeldzame Ziekten Fonds 

hoeven gezinnen die te maken 

krijgen met een zeldzame ziekte, 

hun strijd niet alleen te voeren. 

Wilt u meer weten over het Zeldzame Ziekten Fonds, 
kijk dan eens op  www.zzf.nl 
“Als uw kind gezond is heeft  u wel duizend wensen, als
uw kind ziek is heeft u er maar een” 

Daphne Deckers, 
Ambassadeur ZZF

Van standaard tot maatwerk

Door de zeer positieve ervaringen 
met de vijf vorige gala’s kunnen 
wij u dit ‘rij-en vliegfeest’ van harte 
aanbevelen en zal het imago van dit evenement zeker 
passen in uw bedrijfsfilosofie. De mogelijkheden op het 
vlak van relatiemarketing zijn vrijwel onbeperkt. Naast 
standaard arrangementen hebben wij ruime ervaring met 
maatwerk. Wij adviseren u graag waar nodig om voor u 
het maximale resultaat te behalen. Prijs voor dit speciale 
evenement dat door Classic Wings omarmd wordt is 
€275 euro. U vertrekt in de vroege ochtend (nog nader te 
bepalen) vanaf Teuge met de Antonov 2 naar de militaire 
vliegbasis Gilze Rijen en bent in de avond weer terug. Door 
uw deelname maakt u het mogelijke dat de ferrykosten 
betaald worden en er meer aan het goede doel besteedt 
kan worden. U heeft tevens recht op het hele programma 
incl. eten en drinken t.w.v. 80 euro. Vervolgens door 
onze aanwezigheid daar zijn wij in staat rondvluchten 
te verzorgen waarvan ook weer een gedeelte van de 
opbrengst naar het goede doel gaat. 

Wij noemen dat met recht 

Where Passion Meets Tradition.275.-
Voor meer informatie kunt u mailen info@classicwings.nl
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