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LOKALIZACJA

LOTNISKO LESZNO to miejsce o wyjątkowych możliwościach realizacji nawet najbardziej 

wymagających wydarzeń - od kameralnych, zamkniętych uroczystości, po wielkie imprezy masowe. Naszym głównym 

atutem jest ogrodzona, ponad 100 hektarowa płyta lotniska, którą można dowolnie aranżować.

Lotnisko Leszno było areną wielu imprez sportowych: Szybowcowych Mistrzostw Świata w 2014 roku, pokazów 

lotniczych, które w 2016 roku zgromadziły ponad 40 tysięczną publiczność oraz wielu innych wydarzeń o lokalnym, 

krajowym i międzynawowym charakterze (m.in. koncerty miejskie, zloty, wystawy).

W 2018 roku została powołana spółka Lotnisko Leszno,  której celem jest realizacja ambitnych projektów inwestycyjnych 

(m.in. budowa utwardzonego pasa startowego, rozbudowa infrastruktury lotniskowej i eventowej) oraz stworzenie 

przyjaznego miejsca dla mieszkańców, gości i biznesu.

LOTNISKO W LICZBACH
120 hektarów ogrodzonej powierzchni oraz...

2 hangary lotnicze do wynajęcia

1  tunel aerodynamiczny FreeFlyCenter

40 000 osób podziwiało Leszno Air Picnic

999+ pomysłów na udaną imprezę

DOSTOSUJEMY SIĘ DO 
TWOICH POTRZEB...
albo po prostu powiedz nam, jaką chcesz 
zorganizować imprezę, a my zajmiemy sie 
resztą!

• przy drodze ekspresowej S5

• 60 min do Poznania

• 55 min do Wrocławia

• 2,9 km do dworca PKP

• 3 km do centrum Leszna
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CO OFERUJEMY?
Dokładnie to, czego potrzebujesz na udany evet! 

Mamy przestrzeń, infrastrukturę, zaplecze techniczne 

i doświadczony zespół!  Chcesz zorganizować wesele 

z pokazami nocnych akrobacji lotniczych, imprezę 

integracyjną ze skokami spadochronowymi, a może 

szukasz przestrzeni pod zlot, wystawę lub koncert? 

Nie szukaj dalej - zapraszamy do Leszna!

Usługi podstawowe

• wynajem powierzchni lotniska i hangarów

 (dowolna konfiguracja przestrzeni, możliwość   

 organizacji jednocześnie kilku niezależnych imprez)

• plan i logistyka imprez 

• pełna obsługa marketingowa (kreacja, mediaplan, druk)

Usługi dodatkowe

• służby porządkowe, medyczne, PPOŻ

• mobilne sanitariaty, serwis utrzymujący czystość

• hale namiotowe, kontenery biurowe i kasowe

• ogrodzenie tymczasowe

• obsługa parkingów i kas

• scenotechnika

• catering

• atrakcje lotnicze (w tym pokazy lotnicze)

Zaplecze techniczne

• własne przyłącza prądu (400 kW)

• wsparcie specjalistów (elektrycy, montażyści)

• szerokopasmowy internet

• ogrodzenie lotniska

EVENT SZYTY NA MIARĘ
indywidualne podejście do każdego projektu,
pełne wsparcie techniczne, opieka event 
menagera na każdym etapie realizacji, 
dogodne formy rozliczeń (np. za m2 
powierzchni, od uczestnika imprezy). 
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 KONTAKT: 
 marketing@lotniskoleszno.pl 

 tel.: +48 503 089 948 

REALIZACJE
Imprezy otwarte

• Szybowcowe Mistrzostwa Świata 2014

• Szybowcowe i Samolotowe Mistrzostwa Polski 2013

• Leszno Air Picnic 2016

• Piknik Szybowcowy 2012-2015

• Międzynarodowa Wystawa Psów 2013, 2016

• Inwazja Mocy 1998

Imprezy firmowe

• Leszczyńska Fabryka Pomp

• Eurocomfort

• Werner Kenkel

Horyzont Zdarzeń, reż. K. Niewiadomski

• kliknij TU i poczuj atmosferę Leszno Air Picnic 2016

BAZA NOCLEGOWA
W promieniu 3 km od lotniska położonych jest wiele 

obiektów dysponujących ponad 300 miejscami 

noclegowymi (Hotel Akwawit, MO&JA, Wieniawa, Achtotu). 

Na terenie lotniska trwają prace przygotowawcze 

pod budowę 3* hotelu (ok. 60 pokoi) oraz kompleksu 

hostelowego (planowane oddanie obu inwestycji 

2020-2021). Na lotnisku znajduje się też w pełni 

wyposażone pole namiotowe.
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