400 de piloți și echipaje din Europa celebrează eroii români
“100 baloane pentru România” - Maramureș Balloon Fiesta
În perioada 3 - 7 octombrie 2018, Aerodromul Baia Mare al Aeroclubului României va găzdui cea de-a 5-a
ediție a Maramureș Balloon Fiesta, un proiect ambițios care pune România pe harta europeană a
baloanelor cu aer cald. Intitulată “100 baloane pentru România”, ediția de anul acesta va fi dedicată
Centenarului României. 100 de baloane cu aer cald din întreaga Europă se vor reuni în Baia Mare pentru o
întâlnire memorabilă, cu un onest și asumat mesaj despre pace și bucurie:
“La mulți ani, România! Ne bucurăm că ești!”
La zborul liber de duminică dimineața, 7 octombrie 2018, cei 400 de membri de echipe din 28 de țări
europene împreună cu participanții care vor fi prezenți pe aerodromul din Baia Mare vor ține un moment
de reculegere pentru comemorarea eroilor români.
“Centenarul României coincide cu 100 de ani de la sfârșitul Primului Război Mondial, un eveniment cu o
încărcătură spirituală puternică pentru întreaga Europă. Prin ”100 baloane pentru România” propunem
celebrarea tuturor eroilor Europei concomitent cu Centenarul României”, spune Loredana Ionescu,
președintele Asociației S.E.N.S.
“Îi invităm pe toți românii să celebreze alături de noi 100 de ani de România, la #festivalulbucuriei, un
proiect civic unic, de talie europeană, unde tradițiile vii ale Maramureșului se întâlnesc cu tradiția zborului
cu balonul cu aer cald! Scopul nostru este să construim un eveniment anual care să valorifice și să
promoveze frumusețea și bogățiile culturale ale Maramureșului printr-o experiență memorabilă oferită
de spectaculozitatea unui zbor cu baloanele cu aer cald. Este o combinația irezistibilă!”
Cele 5 zile ale festivalului Maramureș Balloon Fiesta vor reuni sesiuni de zbor liber cu balonul, sesiuni de
zbor ancorat, zboruri cu planorul, târg meșteșugăresc, gastronomie locală și activități pentru copii.

"Cel mai spectaculos moment pentru familiile cu copii va fi sesiunea de zbor ancorat de duminică dupăamiază, când toate cele 100 de baloane vor fi înșirate pe aerodrom, un fel de expoziție uriașă de artă
aeriană în aer liber, asemănătoare cu 100 de lumânări pe tortul României!"
Ziua de joi, 4 octombrie 2018, este dedicată piloților și echipajelor pentru care organizatorii pregătesc o
incursiune în zona rurală a Maramureșului, în Țara Lăpușului și va începe cu zborul de dimineață la ora
08:00, momentul cel mai spectaculos al zilei din punctul de vedere al frumuseții peisajului ce va putea fi
admirat.
Având în vedere faptul că Maramureșul și maramureșenii au fost, în urmă cu 100 de ani, în prima linie a
celor care au crezut în ideea de unitate națională, piloții vor încerca, în cadrul zborurilor libere, să aterizeze
și în satele Șișești și Băsești, locurile de origine ale personalităților marcante Vasile Lucaciu și Gheorghe Pop
de Băsești, doi dintre făuritorii României Mari.
Cei interesați pot să ne contacteze pe adresa de email contact@maramuresballoonfiesta.ro și telefon
0744.649.687 - Peter Hurley.
Program "100 de baloane pentru România" - Maramureș Balloon Fiesta
Miercuri - 3 octombrie 2018, zi de primire și înscriere a echipajelor
Piața Revoluției, Baia Mare
ora 17:00 – 19:00 - cuvânt de bun venit, defilarea mașinilor cu baloanele cu aer cald, zbor ancorat 5 baloane
Joi - 4 octombrie 2018, zi dedicată piloților și membrilor de echipe
Țara Lăpușului, Maramureș
ora 08:00 - zbor de dimineață peste Maramureșul rural, autentic, spectaculos
Vineri și sâmbătă - 5 și 6 octombrie 2018, zi de festival deschis publicului larg
Aerodromul Aeroclubului Baia Mare
ora 08:00 și ora 17:00 - sesiuni de zbor liber
13:00 - 19:00 - târg tradițional, teatru de copii, ateliere de creație
Duminică - 7 octombrie 2018, zi de festival deschis publicului larg
Aerodromul Aeroclubului Baia Mare
ora 08:00 - moment de comemorare a tuturor eroilor și sesiune de zbor liber
ora 17:00 - "100 de baloane pentru România" - salut de 100 de baloane la ancoră pentru celebrarea Centenarului
României
13:00 - 19:00 - târg tradițional, teatru de copii, ateliere de creație

Evenimentul "100 de baloane pentru România" - Maramureș Balloon Fiesta este organizat în parteneriat
de: Asociația SENS, Consiliul Județean Maramureș, Municipiul Baia Mare, Prefectura Județului Maramureș
și Aeroclubul României și beneficiază de sprijin financiar parțial din partea Ministerului Culturii și Identității
Naționale prin Consiliul Județean Maramureș.
Detalii festival la:
http://maramuresballoonfiesta.ro
www.facebook.com/maramuresballoonfiesta.com
https://www.facebook.com/events/125310074885524

400 European pilots and crew celebrate Romania's heroes
“100 balloons for Romania” - Maramureș Balloon Fiesta
From 3rd to 7th October 2018, the Baia Mare Aerodrome of the Romanian Air Club will host the
5th edition of the Maramureș Balloon Fiesta, an ambitious project that puts Romania for the
first time on the European hot air balloons map. Entitled “100 balloons for Romania” , this
year's edition is dedicated to the Romanian Centenary. 100 hot air balloons from all over
Europe, plus entries from Japan and Chile, will gather in Baia Mare for a memorable reunion,
with an honest and assumed message of peace and joy: "Happy birthday, Romania! We're glad
you made it!" At the dawn flight session on Sunday, 7th October 2018, all 400 pilots and crew
from 28 countries, together with all those present at Baia Mare's aerodrome, will keep a
moments silence in honour of all Europe's heroes.
"The Romanian Centenary coincides with 100 years since the end of the Great War, a moment
of great spiritual significance for all Europeans. Through this event, "100 balloons for Romania",
we propose a meeting: a commemoration of all Europe's heroes at the same time as
the celebration of Romania's Centenary", says Loredana Ionescu, president of the Association
S.E.N.S. "We invite all Romanians to celebrate with us 100 years of Romania, at
#thefestivalofjoy, a unique civic project, of European calibre, where the living traditions of
Maramures meet the oldest tradition of flight, that of hot air ballooning! We wish to continue to
develop this annual event which promotes the natural and cultural richness of Maramures
through the memorable experience that only a hot air balloon flight can offer. It's an irresistible
combination."
The 5 days of the Maramureș Balloon Fiesta will involve tethered and untethered balloon
flights, glider flights, crafts workshops, local gastronomy and children's activities.

"Probably the most enjoyable moment for families will be Sunday afternoon's tethered flight
session, from 17:00 to 19:00, when all 100 balloons will be on display at the aerodrome, a great
open-air display of hot air balloon art, like 100 candles on Romania's birthday cake!"
Thursday, 4th October 2018, is dedicated to pilots and crew. The organisers prepare a full day's
experience for them in rural Maramures, in the area known as the Land of Lapus, starting with
the dawn flight at 8am, the most beautiful moment of the day from which to admire
the spectacular landscape.
Those interested can contact us on the email address
contact@maramuresballoonfiesta.ro, telephone number 0744.649.687 - Peter Hurley.
Programme "100 balloons for Romania" - Maramureș Balloon Fiesta
Wednesday - 3rd October 2018
Piața Revoluției, Baia Mare
17:00 - 19:00 - welcome message, parade of balloon team vehicles, 5 tethered balloons
Thursday - 4th October 2018 – a day for pilots and crews only
Exploring the Land of Lapus, Maramureș
08:00 - dawn flight over rural Maramureș, authentic, spectacular
Friday and Saturday - 5th and 6th October 2018 - open to the general public
Romanian Air Club - Baia Mare Aerodrome
08:00 and 17:00 - untethered flight sessions
13:00 - 19:00 - traditional market, children's theatre, crafts workshops
Sunday - 7 October 2018 - open to the general public
Romanian Air Club - Baia Mare Aerodrome
08:00 - moment of silence in honour of all heroes and dawn flight
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The event "100 balloons for Romania!" - Maramures Balloons Fiesta is organised, in partnership, by: Association SENS,
the Maramureș County Council, the Municipality of Baia Mare, the Prefect of Maramures and the Romanian Air Club,
and benefits from a partial financial support on behalf of the Ministry of Culture administered by the Maramureș County
Council.
Festival details:
http://maramuresballoonfiesta.ro
www.facebook.com/maramuresballoonfiesta.com
https://www.facebook.com/events/125310074885524

