Bem-vindo a Madrid
Windobona Indoor Skydiving é um túnel de vento para a prática da queda livre, que
oferece tanto ao público em geral como aos paraquedistas profissionais a possibilidade
de voar numa câmara de voo de vidro, que recria de maneira real o efeito da queda
livre.
Situado no bairro de Carabanchel, este túnel de vento vertical é totalmente seguro, e oferece um
fluxo de ar livre de turbulências, que alcança uma velocidade máxima de 280 km/hora. No seu
interior, e sempre na companhia de um instrutor, os usuários flutuam sobre um colchão de ar,
desfrutando de uma sensação de pura adrenalina e diversão, mas sem vertigens nem medo. A
experiência pode ser desfrutada por todos os públicos, a partir dos 4 anos de idade, sem que seja
necessária qualquer preparação prévia. WINDOBONA coloca à disposição do público uma grande
variedade de packs de voo, para voar a solo, a dois ou em grupos de amigos, familiares ou
companheiros de trabalho.
WINDOBONA dispõe de umas instalações modernas, seguras e fiáveis, com a tecnologia de ISG,
empresa alemã líder na construção deste tipo de túneis, e a mais avançada do mercado a nível
mundial. WINDOBONA oferece uma ampla e variada seleção de aperitivos no seu bar com vistas
ao túnel, e organiza vários tipos de eventos ao longo do ano.
WINDOBONA é o primeiro e único túnel de vento da capital, situado numa localização privilegiada,
em frente ao popular Centro Comercial Islazul, de fácil acesso de automóvel (saídas 27 e 28 da M40) e em transporte público (autocarro e metro).

Serviços
Aparcamiento gratuito

Cafetería

Informação de interesse
Endereço

Zona

Calle Calderilla, 16 28054

Otros

Telefone

Correio electrónico

(+34) 91 230 62 51

reservas@windobona.es

Web

Metro

http://www.windobona.es/es/home

La Peseta (L11), San Francisco (L11)
Preço

Autocarro

A partir de € 35 crianças e € 45 adultos

35, 118, 155, E1

Horário
Verifique o site oficial
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