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ZIGAIRMEET 2023 Mollis 
 

Po 4 letech Vám opět nabízíme jeden z nejzajímavějších a nejlépe organizovaných leteckých dnů v Evropě. Představí se zde 
letecká technika od unikátů až po současné moderní stroje tvořící páteř letecké obrany Švýcarska a dalších vybraných evropských 
zemí, to vše v krásné kulise Glarnských Alp. Letecká show ZIGAIRMEET (v minulosti název Zigermeet) se koná na bývalém 
vojenském letišti Mollis, nabízí pozitivní přístup k návštěvníkům, propagační předměty od vystavovatelů ve svých expozicích a 
rozmanitý program bez „hluchých míst“. Budou se právě zde švýcarské veřejnosti v premiéře prezentovat stíhačky F-35A, které si 
nedávno Švýcarsko objednalo? Více zde. Nenechte si ujít tento unikátní a velice zajímavý letecký den, včas si rezervujte své místo 
na sobotní hlavní program, zvýhodněné vstupné i kapacita je omezená!         
 

Termín: 18. 8. – 20. 8. 2023 

 

Cena: 2 090,- Kč  
 
PROGRAM:  

1. - 3. den: odjezd z Plzně ve 23.30 hod. (Praha ve 22.15 hod.), přes Německo a Rakousko přejezd do 

Švýcarska. Ráno okolo 7. hodiny příjezd na bývalé vojenské letiště Mollis, kde se opět po 4 letech koná 

ZIGAIRMEET 2023 - největší letecká show 2023 ve Švýcarsku. Akce je jedinečná pro piloty i 

diváky v neobvyklé poloze zdejšího letiště, které leží v poměrně úzkém alpském údolí, kde okolní hory 

dosahují výšky přes 2300 m a vytvářejí tak jedinečnou kulisu letových ukázek. Můžete se těšit na 

kompletní švýcarské letecké síly, zahraniční akrobatické skupiny, historická letadla, stíhačky, vrtulníky, 

průlety dopravních letadel, letecké unikáty, velké RC modely… Více o leteckém dni a aktualizaci 

letového programu najdete zde. Po ukončení leteckého dne v cca 18.15 hod. odjezd do ČR. 

Předpokládaný příjezd do 02.00 hod.      

 

Cena zahrnuje: dopravu pohodlným luxusním autobusem INTERTRANS Plzeň (WC, klima, DVD, bar), 

služby technického doprovodu. 

 

Příplatek: cestovní pojištění + 50,- Kč. 

Doporučená částka na vstupy: 40,- CHF v předprodeji (možné i přes nás), po 1. srpnu 50,- CHF, do 

11 let zdarma. 

Odjezdová místa: Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň a dále na trase. 

 

      
 

       

https://www.f35.com/f35/global-enterprise/switzerland.html
https://www.zigairmeet.ch/

