Een buitengewone belevinG

Een buitengewone beleving
Comfortabel, flexibel en veilig; reizen met Global Aviation is een beetje
thuiskomen. U wordt altijd relaxed ontvangen met een kopje koffie in een
privéruimte terwijl uw bagage wordt overgezet … en dan direct aan boord!
In alles gefocust op uw persoonlijke voorkeuren, want dat bevestigt ons
karakter; zeer vertrouwd, vriendelijk, ervaren en met een ultiem serviceniveau!

It’s all about you

Onze service is geheel afgestemd op uw comfort en wensen. Zowel vooraf - we
regelen graag een auto met chauffeur om u naar de luchthaven te brengen - als
tijdens de vlucht. Uiteraard kennen we uw favoriete drankje en hapje en is uw bed
opgemaakt voor een intercontinentale vlucht. En ook na de landing houdt onze
service niet op!

En daarom… Global Aviation!

Met meer dan 25 jaar ervaring zijn wij een zeer betrouwbare partner. U heeft één
aanspreekpunt met een zeer brede dienstverlening en ervaart die buitengewone beleving!

NL \ www.globalaviation.nl \ info@globalaviation.nl \ +31 (0)88 888 6 111
BE \ www.globalaviation.be \ info@globalaviation.be \ +32 (0)3 80 84 595

Private Jets

dat vraagt
om persoonlijke
aandacht!
Met uw gezelschap een vakantie of zakenreis
gepland? Vanaf een private jet terminal stapt u zo dicht mogelijk bij huis - direct aan boord; veilig en
zonder grote mensenmassa’s. We beschikken over
een enorme vloot en met zo veel vliegtuigkennis
is naast huren óók kopen bij ons een optie.

Allround in expertises
Wat mogen we voor u betekenen?
Incidentele privéjet verhuur pay-as-you-fly
We hebben wereldwijd honderden vliegtuigen ter beschikking,
dus is er altijd wel één die perfect aansluit bij uw schema,
specifieke wensen en budget.
Urencontracten

Vliegt u frequent en heeft u een voorkeur voor toestel en
bemanning, dan is een urencontract ideaal. U vliegt dan
50, 100 of 200 uur per jaar tegen een vast bedrag.

Begeleiding bij de aanschaf van een privéjet

We adviseren en begeleiden u bij de aanschaf van uw privéjet!
Maak gebruik van onze enorme expertise en marktkennis en laat
u door ons begeleiden in het hele proces van initiële interesse tot
definitieve aanschaf.

Owner Representative wel de lusten, niet de lasten!
Dan blijven wij het aanspreekpunt voor zowel eigenaar als de
luchtvaartmaatschappij waar het toestel wordt ondergebracht,
om u zoveel mogelijk ballast te ontnemen. En dat geldt ook voor
eventueel verhuur van uw toestel op dagen dat u er geen gebruik
van maakt.

Grote groepen en
speciale vluchten?
Geen probleem
Een bruiloft, groepsreis, incentive of het aflossen van
offshore bemanning? Global Aviation beschikt hiervoor
over vele vliegtuigen van 20 tot zelfs 500 personen. En u
bepaalt de luxe. Van een mooi buffet op de luchthaven tot
upgrading van catering met champagne en mooie canapés.

Speciale vluchten

Hierbij moet u denken aan het wereldwijd charteren van
helikopters, ambulancevliegtuigen en vrachtvliegtuigen.
Want zakendoen met Global Aviation is een
one-stop-shopping event, waarbij de service in
elke tak hetzelfde blijft … optimaal!

Op onze website vindt u een uitvoerige
beschrijving van alle disciplines en mogelijkheden.
we hopen u snel te mogen begroeten.

www.globalaviation.nl
www.globalaviation.be

