
 

 

Sun’n Fun 2023 
 

 
  
Rádio: Para quem estiver aqui no Brasil ou não estiver presente na  

Sun & Fun  2023, poderá além das lives prevista, acompanhar todas  
as informações, da feira, e inclusive acompanhar a comunicação das 
aeronaves com os órgãos de controle. 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, poderão  
acompanhar essa comunicação ao vivo através do link: 
https://www.liveatc.net/search/?icao=klal  
 

+ Programação: Através do link abaixo, você poderá ficar por dentro  

das atrações e das demostrações aéreas que aconteceram na feira, vale lembrar que 
as lives devem acontecer nos dias 30 e 31 de Março e 01 e 02 de Abril, veja a 
programação: https://flysnf.org/activities/airshow/airshow-schedule/  
 

+ Transmissões ao vivo (Live): Infelizmente, neste ano os contratos de transmissões 
ao vivo, não foram fechados, sendo assim não teremos transmissões oficiais do 
evento,teremos algumas transmissões durante o evento nas redes sociais  abaixo: 
- Sun’n Fun Facebook: https://www.facebook.com/FlySNF  

- Sun’n Fun Instagran: https://www.instagram.com/flysnf/  

- Aero News Notwork Instagran: https://www.instagram.com/aeronewsnetwork/  

Mas para matar a saudade vamos transmitir a chegada das aeronaves com fonia 
conforme link abaixo: 
Com fonia (26/03):  https://www.youtube.com/live/pql4MU_TWXo?feature=share  

Live diaria da Sun’n Fun: www.youtube.com/afacaviacao  
 

+Boletim diário da Sun & Fun 2021 ( Fotos/ Vídeos nossa Parceira Sarasota Avionics): 
28/03/2023: http://afacaviacao.blogspot.com/2023/03/sunn-fun-2023-1-dia-28032023.html 

29/03/2023: http://afacaviacao.blogspot.com/2023/03/sunn-fun-2023-2-dia-29032023.html 
30/03/2023: 
31/03/2023: 
01/04/2023: 
02/04/2023:   
 

Vem ai uma das maiores feiras de aviação do 

mundo, a Sun’n Fun 2023. Será entre os dias 28 

de Março a 02 de Abril de 2023 , 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. 

Para saber mais detalhes sobre a edição de 

2023,acesse o site oficial da feira: https://flysnf.org/ 
 

Veja como foi a feira nos anos anteriores: 
2022: https://youtu.be/dMQOFZoW61Q  

2021: https://youtu.be/SbAenmxyoLQ  

2019: https://youtu.be/S08TIXEWT_s  

2018: https://youtu.be/Up5CMkW90Bw  
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+ Feira dia dia:  

1* dia - 28/03/2023: https://youtu.be/eUIhG2GSx58  

   
 

2* dia - 29/03/2023: https://youtu.be/LF8ZuAkJnQc  

 
 

3* dia – 30/03/2023: 
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