EAA AirVenture Oshkosh 2022
EAA AirVenture Oshkosh 2022 para comemorar o 75º aniversário da Força Aérea dos EUA

O EAA AirVenture Oshkosh 2022
ocorre entre os dias 25 a 31 de
julho de 2022 no Aeroporto
Regional de Wittman em Oshkosh.
E o tema deste ano será 75º
aniversário da Força Aérea dos
EUA.

Entre os dias 25 e 31 de julho, a torre de controle do evento se torna a torre mais
movimentada do mundo.
+Trailer:
A EAA disponibilizou um Trailer de propaganda para o Oshkosh 2022, veja no link:
https://youtu.be/zl05xH1_DDI
+ Site Oficial:
Todos os detalhes do evento você pode acompanhar acessando o site Oficial do
Oshkosh 2022: https://www.eaa.org/airventure
+ Transmissão Ao Vivo (Lives):
A transmissão será realizada pelo canal oficial da feira no, link abaixo, onde você
poderá escolher a câmera que quer observar: ( Câmeras atualizadas Em Breve)
https://bit.ly/3kF81v9
Conhece a EAA - AirVenture Oshkosh?
Através de nossos correspondentes estivemos presente na Oshkosh 2019 e 2021,
e nos links abaixo você pode conhecer um pouquinho mais da maior feira de
aviação do mundo:
2019: https://youtu.be/Pge6aqas-Ew
2021: https://youtu.be/rqzQ3xP4OKs
+ Rádio EAA:
Desde o dia de abertura até o show aéreo de domingo, a Rádio EAA é sua fonte ao vivo
para atualizações ao minuto de pilotos, líderes do setor
e celebridades que participam do AirVenture Oshkosh.
Você também pode ouvir nosso conteúdo de áudio durante
todo o ano, de convenções atuais e passadas, streaming
na web ou em seu dispositivo móvel! Acesse:
http://eaaradio.net/streams/audioplayer.html

+ Feira dia a dia:
A partir do dia 24 de Julho através de nossos correspondentes traremos a você o
boletim diário da Eaa AirVenture Oshkosh 2022;
- Dia 24/07- Dia 25/07- Dia 26/07- Dia 27/07- Dia 28/07- Dia 29/07- Dia 30/07- Dia 31/07-

Fotos e vídeos da Feira dia a dia:
24/07 – Chegada de Aeronaves:

Aguarde em breve mais informações!

