חופשה
לילי רון

לגעת בשמיים

עכשיו ,כשהחורף כבר כאן ועמק יזרעאל והגלבוע נצבעים
באלפי גוונים של ירוק ,זוהי ללא ספק העונה המרהיבה
ביותר לצאת לטיסת חוויה בכדור פורח  -בזריחה או בשקיעה

 uסקרים קובעים כי ברשימת הדברים ש"חייבים
לעשות בחיים" ,טיסת חוויה בכדור פורח מקבלת
מקום של כבוד בעשירייה הראשונה .חברת Sky
 Trekכדורים פורחים ממוקמת בעמק יזרעאל
(רק שעה נסיעה מהמרכז) ,ועובדת בסטנדרטים
הגבוהים ביותר בתחום הכדורים פורחים
בישראל .עכשיו ,כשהחורף כבר כאן ועמק יזרעאל
והגלבוע נצבעים באלפי גוונים של ירוק ,זוהי ללא
ספק העונה המרהיבה ביותר לצאת לטיסת חוויה
בכדור פורח בזריחה ,או בשקיעה.
המסע שלי התחיל כשקיבלתי מתנה מחברה לטוס
בכדור פורח עם חברת  .Sky Trekהשעון המעורר
צלצל בשעה הבלתי סבירה  04:00בבוקר ,אבל זה
נגמר בחיוך שלא יורד לי מהפנים כבר שבועיים.
אם ללכת לפי הסדר ,המפגש עם הצוות המחייך
של  Sky Trekהתרחש ב 05:30-בבוקר ,וכבר עשה
לי את היום  -למרות השעה הלא נורמלית.
יחד עם עוד  10נוסעים נלקחנו בג'יפ מפנק
לאתר ההמראה של הכדור הפורח .הקפה החם
והעוגיות באתר ההמראה העירו אותי ,אבל
המראה של הכדור המתנפח לאיטו באוויר חם
העיר את ההתרגשות ועורר בי את האדרנלין .כלי
הטיס הענק ,העוצמתי והיפה ביותר שבני האדם
המציאו ,התנוסס למולי כמו בית בן שש קומות.
ואז עלינו לסל.
את התחושה קשה לתאר .הנסיקה למעלה ברכות,
האדמה שמתרחקת ,הנוף שנגלה מנקודת מבט של

בעלי כנף בלבד ,הירוק האינסופי שהעמק נצבע בו
בעקבות הגשמים העזים שירדו ,הגלבוע ,התבור
הרי הכרמל ואפילו החרמון שמציץ לו מרחוק.
הטיסה מתחילה בגובה צמרות העצים ,אמיר
הטייס הסביר לנו שקוראים לזה טיסת קונטור
(כן ,כל יום לומדים משהו חדש) ואז התחלנו
לעלות גבוה ועוד יותר גבוה מעל העננים .אני
חושבת שכמעט והצלחתי ללטף ענן אחד .אחרי
שעה ומשהו של טיסה ,נחתנו נחיתה רכה שכמעט
ולא הורגשה באחד משדות העמק .הייתי בטוחה
שזהו נגמר אבל אנשי חברת  SkyTrekלא הפסיקו
להפתיע.
מחצלת נפרשה ,ומתיק בסגנון אינדיאנה ג'ונס
הוצאו שמפניה צוננת וכוסות זכוכית .שמענו את
הסיפור למה שותים שמפניה אחרי טיסה בכדור
פורח (את האמת ,מושלם לפתוח ככה את היום),
הרמנו לחיים כוס שמפניה איכותית ,והוזמנו אחר
כבוד לשולחן ערוך לפיקניק מושקע בטבע :גבינות
איכותיות ,לחמים כפריים ,סלטים ,מאזטים,
מיצים טבעיים ,חברה נעימה ,מה עוד צריך הבן
אדם?
כלום ,מלבד אולי תמונה שצולמה בזמן הטיסה
ותעודת טיסה מושקעת .כן ,כן ,אני בלונאית
מוסמכת עכשיו .תליתי ליד תעודת ה.B.A-
בסוף נסענו בג'יפים של  ,Sky Trekבחזרה
לציוויליזציה .אז עכשיו אתם מבינים למה אני
מחייכת?

סקיי טרק

 30%הנחה  +אלבום תמונות דיגיטאלי
מזמן הטיסה (ישירות למייל)
טלפונים04-8010023 ,054-7711135 :
באינטרנטwww.skytrek.co.il :
* אין כפל מבצעים והנחות
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