1. Ewelina Kałużna
Świat pozwiedzać trochę chciałam, na Lotnisko się wybrałam,
Kijów w lotach zobaczyłam i od razu się skusiłam,
Świątek, piątek czy niedziela, SkyUp w podróż nas zabiera,
Łódź opuszczę samolotem i nie wrócę na piechotę,
Ukraina mnie przywita, podróż będzie znakomita.
2. Karolina Pilichowska
Kijów zaprasza naszych rodaków,
w SkyUp wlewają już ropę do baku.
Z lotniska w Łodzi na Ukrainę lataj,
ze wschodnim sąsiadem już jutro się brataj!
3. Paulina Łagiewska
Sytuacja- Łódź lotnisko,
chyba mam ze sobą wszystko.
Ukraina kraj sąsiedzki,
Kijów myślę, czas wycieczki.
Wiem, że SkyUp tam kursuje,
mnie to właśnie fest pasuje
4. Kamil Kiszko-Zgierski
Mimo że pięknie jest w Łodzi, to wybrać się na wycieczkę nie zaszkodzi.
Od dawna już miałem gdzieś ruszyć swój zad, a Kijów brzmi jak super pomysł na wypad.
Dlatego w domu nie mogę już usiedzieć, bo chciałbym polecieć i móc "привіт Україна" powiedzieć.
Na szczęście z łódzkiego lotniska jest taka możliwość, więc weź tu chłopie taką okazję przepuść.
Co do lotu to sprawa jest bardzo prosta, bo linia SkyUp pasażerów oczekiwaniom zawsze sprosta.
5. Marzena Płońska
My mieszkańcy pięknej Łodzi
wiemy o co tutaj chodzi .
Aby przeżyć piękny lot
do SKYup-a zróbmy skok.
On zabierze nas RAZ DWA
do przepięknej Ukrainy
do stolicy w odwiedziny.
Bo nie lada to wyzwanie
by w Kijowie zjeść śniadanie.
Na lotnisku też się da
lecz nie oto jest tu gra.
Więc nie czekać tylko gnać aby z życia dużo brać.
6. Kinga Barabąs-Mirowska
Gdy się stewardess zmieniają stroje na oranżowe
wiadomo, że idzie nowe.
To kolor SkyUp i zachodzącego słońca,
taka Ukraina jest wręcz kusząca.
Gdy na lotnisko wchodzą piękne nowoczesne panie,
wszyscy zerkają na nie .
Łódź to miasto manufaktury,
dlatego jest pełna zachwytu i dumy.
Ze strojów, dodatków, ale zachwyca i sam Kijów, ma wzgórza i złote kopuły.
Zatem popatrzeć chcę na niego z dołu i z góry.

7. Dawid Kucharski
Loty z Łodzi rozpoczęte.
Niskie ceny na zachętę. Na lotnisko pędź z rozmachem -wybierz podróż ze skyup'em! Poznaj Kijów,
Ukrainę i podziwiaj kozacką krainę.
8. Kamila Ko
Ukraino nadlatuję!
Na lotnisku wyczekuję.
Łódź tak lubię szczerze ciepło,
Kijów będę też na pewno.
SkyUp lot mi przygotuje,
i bezpiecznie wyląduję.
9. Jakub Tamuć
Kijów już na wyciągnięcie ręki,
samolotem SkyUp bez udręki.
Kupuj bilet w lot uprzednio
i leć szybko, sprawnie, bezpośrednio!
Moje miasto Łódź to oferuje,
więc ja na lotnisko maszeruję.
Ukraina to marzenie,
w końcu skończę marudzenie!
10. Angelika Makowska
Piękną Łódź odwiedzić chciałam,
Na lotnisko przyleciałam.
Zamiast zwiedzać tam zabytki,
Chciałam odbyć lot gdzieś szybki.
Kijów mnie za serce chwyta,
Ukraina już mnie wita.
Linie SkyUp zachwycają,
Gdy się w niebo wnet wzbijają.

