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Benvolguts companys pilots de Catalonian,
Apagades les fogueres de Sant Joan l'estiu és finalment viu amb l'arribada de la calor. Però abans
els dies no tornin a escurçar-se, la mar i les platges pateixin els temporals de Santa Rosa i els
turistes toquin retirada volem ampliar a CATALONIAN durant 3 setmanes l'horitzó de les nostres
destinacions mitjançant les operacions alternatives XÀRTER D'ESTIU 2017 [1].
OBJECTIUS
Interès econòmic estacional: Fonamentalment són rutes d?estiu o vacances llargues amb el supòsit que
els xàrters són una font d?ingressos i podem mantenir un programa estacional de rutes a i des de
qualsevol destinació del món, atès que els PPCC són una destinació turística de primer ordre i que també
exportem turistes a altres llocs. Els pilots de CAT, en funció de les restriccions corresponents al nivell i
habilitació de cadascú, podran volar la ruta que prefereixin a o des de qualsevol aeroport del món.
DESCRIPCIÓ
L'aeroport de sortida o d'arribada ha d'ésser dels Països Catalans.Aquests són tots els publicats pel
FIR de LECB, més LEZG, LFMP, LFMT i LIEA, sempre d'arribada o sortida.
Ponderació: Els vols xàrters tenen una ponderació d'1.
TERMINI I
INSCRIPCIÓ

Operació vigent entre el 29.07.2017 (00:00 UTC) i el 18.08.2017 (23:59 UTC).
No cal inscripció, sí però una única notificació prèvia per e-mail a la llista de correu CAT-Pilots de
GoogleGroups de que el pilot vol volar les operacions xàrter d'Estiu. (no cal especificar cada operació
individualment)

REQUISITS
La sortida o arribada haurà de ser un aeroport del FIR de LECB, LEZG, LFMP, LFMT o LIEA
(vegeu apartat de DESCRIPCIÓ).
L'avió o avions a utilitzar són a discreció del pilot en funció del seu nivell i escala dintre dels disponibles a
la flota de CAT.
Les rutes estaran condicionades a l'habilitació del pilot.
La ruta xàrter triada pel pilot no pot ser cap de les operacions regulars existents!

PIREPs
L'ID-POV és1004 (En FSAcars posar CT1004 al camp del codi de pla de vol Flight IATA).
El PIREP haurà d'incloure en l'apartat COMMENTSC SUMMER CHARTER.
Com sempre, cal trametre el Pla de Vol a través de l'oficina de plans de vol de VATSIM[2] i afegir al camp
11 (Remarks) el text
SUMMER CHARTER.

Per qualsevol dubte o consulta, poseu-vos en contacte amb el departament d'operacions [3]
Salut,

Pablo Carbonell-Klempt
Responsable d'Operacions i Professionalització
Línies aèries virtuals dels Països Catalans
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