Sun and Fun 2022
Vai começar uma das maiores
feiras de aviação do mundo, a
Sun’n Fun 2022. Será entre
os dias 05 e 10 de Abril , em
Lakeland, Floria – EUA.
A Sun’n Fun é a feira
preferida dos Brasileiros, e a
segunda maior feira dos
Estados Unidos, perdendo
apenas para a Oskosh.
+ Sun’n Fun 2022:
Para saber mais sobre a Feira do ano de 2022, você pode acessar o site oficial do
evento, acesse: https://flysnf.org/
+ Transmissões ao vivo (Live):
A transmissão será realizada pelo canal Live Airshow Tv :
https://youtube.com/user/LiveAirShowTV
+ Os links das lives estão disponível abaixo:
*04/04/2022: Segunda Feira Chegada das Aeronaves a partir das 09h.
Link: https://youtu.be/6oNcI4qqLc4
*07/04/2022: Quinta Feira das 14has 18:30h (hora de Brasília );
Link: https://youtu.be/RjUzvWDHsTc
*08/04/2022: Sesta Feira das 14h as 18:30 (Hora de Brasília);
Link: https://youtu.be/SdGZBPnGFiY
* 09/04/2022: Sábado das 14h as 18:30h(hora de Brasília):
Link: https://youtu.be/cwNVRZCILZA
+ Sun’n Fun 20222:
As atrações que já estão confirmadas você pode ver no link:
https://flysnf.org/aerospaceexpo/airshows-aircraft/airshowperformers/?fbclid=IwAR3Fm_qTPX2pM2SZOTMxfBRZGiZqIOZmK4fNwy3J5H6aBOUBCJ9CoA5CM
A Programação completa você encontra no link: https://dailyschedule.flysnf.org/
Rádio: Para quem estiver aqui no Brasil ou não estiver presente na
Sun & Fun 2022, poderá além das lives prevista, acompanhar todas
as informações, dafeira, e inclusive acompanhar a comunicação das
aeronaves com os órgãosde controle da feira.Para saber todas as
informações da Feira será disponibilizado uma rádio AM a SnFRádio,
na Freqüência 1510 ou através da Web Rádio no
link: www.liveatc.net/snf
Escuta Aérea: Já para aqueles que gostam de acompanhar a
comunicação das aeronaves com os órgãos de controle, poderam
acompanhar essa comunicação ao vivo através do link:
https://www.liveatc.net/search/?icao=klal

Informações diárias atualizadas em tempo real:
Para quem quiser saber as informações diárias sobre a feira e em tempo real a Sun &
Fun Digital Daily trás essas informações a você, basta acessa o site: https://snfdd.com/

Boletim diário da Sun & Fun 2021:
04/04/2022: http://afacaviacao.blogspot.com/2022/04/sunn-fun-2022-preparacao.html
05/04/2022: http://afacaviacao.blogspot.com/2022/04/sunn-fun-2022-05042022-abertura-da-feira.html
06/04/2022: http://afacaviacao.blogspot.com/2022/04/sunn-fun-2022-2-dia-quarta-feira.html
07/04/2022: http://afacaviacao.blogspot.com/2022/04/sunn-fun-2022-quinta-feira-07042022-3.html
08/04/2022: http://afacaviacao.blogspot.com/2022/04/sunn-fun-2022-08042022-4-dia.html
09/04/2022: http://afacaviacao.blogspot.com/2022/04/sunn-fun-2022-sabado-09042022.html
10/04/2022: http://afacaviacao.blogspot.com/2022/04/sunn-fun-2022-10042022-6-dia.html
Feira dia a dia: A nossa correspondentes na Sun & Fun 2022 ( Sarasota Avionics ),
nos enviou algumas fotos e vídeos e vamos compartilhar as fotos aqui e os vídeos
através do nosso canal do youtube, ( www.youtube.com/afacaviacao ):
- Segunda Feira (04/04/2022) Chegada das Aeronaves: https://youtu.be/6oNcI4qqLc4

- Terça Feira (05/02/2022) Abertura da Feira: https://youtu.be/yhxoPAGVfWk

- Quarta Feira (06/04/2022) 2* dia da Feira: https://youtu.be/umtdAtHnNtk

- Quinta Feira (07/4/2022) 3* dia da Feira: https://youtu.be/4mQWfMBts7E

-Sesta Feira (08/04/2022): https://youtu.be/7wiQ_4l2iKw -Sábado (09/04/2022): https://youtu.be/ftALVPEgMhI

Domingo (10/04/2022): https://youtu.be/dMQOFZoW61Q

Essa foi a Sun’n Fun 2022

