
Airmail

Wat wij hebben met zomer, dj’s, 
Brazilië en nieuwe auto’s? 
Dat leggen we u graag uit.



Brasil: the new 
place to be 

De Olympische Spelen in Lon-
den waren prachtig, het EK 
voetbal in Polen /Oekraïne… 
minder. Maar dat doet er niet 
meer toe. Brazilië, dáár gaat het 
gebeuren! 

Op 12 juni 2014 wordt het WK 
voetbal er afgetrapt, twee jaar 
later vinden daar de Olympische 
Zomerspelen plaats. Om de 
grote reisafstanden te overbrug-
gen, chartert Global Aviation 
lokaal vliegtuigen voor al uw 
binnenlandse vluchten. 

Wij zijn erbij, straks in Brazilië. 
U ook?

De introductie van  
een nieuwe auto begint in 
het vliegtuig
De introductie van een nieuwe auto is een groot 
moment. Pers en dealers kijken er reikhalzend naar 
uit en voor de producent hangt er veel vanaf. Veel 
introducties vinden plaats op een centrale plaats in 
Europa, waar alle genodigden worden ingevlogen. 
Global Aviation zorgt ervoor dat uw gasten in  
opperbeste stemming arriveren. 

Wij bieden uw passagiers: 
- VIP valet parking 
- dedicated incheck-balies
- een buffet op de luchthaven
- head rest covers met logo
- mooie catering tijdens de vlucht
- persoonlijke begeleiding
- en alles wat u ze nog meer gunt. 

U kunt erop vertrouwen dat de reis tot in de 
puntjes wordt verzorgd.



Binnen is het zomer!
Nu de dagen langer worden, verlangen wij – net als 
veel van onze klanten – direct weer naar de zomer. 
Cannes en St. Tropez blijven zoals altijd populaire be-
stemmingen, maar ook Ibiza vliegen we deze zomer 
weer vaak aan. Net als Cagliari/Olbia op Sardinië en 
Figari op Corsica. Kom maar op met die zwoele zomer-
avonden.

Op stap met de dj
Duizenden mensen, juichend 
en dansend op opzwepende 
muziek. In clubs, hallen of 
stranden - waar ook ter we-
reld. De dj’s van nu mogen 
dan de status hebben van 

een popster, ze leiden het 
leven van een hardwerkende 
zakenman. Ze reizen de hele 
wereld over en moeten overal 
een topprestatie leveren. Niet 
zo vreemd dus, dat ze voor 

hun vervoer op Global Avia-
tion rekenen. Ze kunnen hun 
tijd wel beter besteden dan 
aan wachten, overstappen en 
het vermijden van vluchtan-
nuleringen. 
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Heeft u vragen of wenst u een 

brochure dan kunt u bellen, 

faxen of mailen:

T  +31-(0)40-2624009

F  +31-(0)40-2622389

E  info@globalaviation.nl

W www.globalaviation.nl

Postadres:

Postbus 2271 

5600 CG Eindhoven

Bezoekadres:

The Havilland Building

Luchthavenweg 59 VIII

Eindhoven

Zoveel tijd bespaart u met een privéjet

Stel: u woont in Dordrecht 
en u heeft een vergadering in 
Nurnberg. Dan heeft u twee 
opties; vliegen met een lijn-

dienst of met een privéjet. We 
zetten het verschil in reistijd 
graag voor u op een rij, zodat 
u kunt bedenken wat u met 

die 3,5 uur tijdswinst allemaal 
kunt doen.

 Privéjet Lijndienst
Heenreis
Reistijd naar de luchthaven  00.15 uur (RTM) 00.45 uur (AMS)
Inchecktijd 00.15 uur 01.00 uur
Vliegtijd 01.15 uur 01.15 uur
Reistijd naar uw afspraak 00.15 uur 00.15 uur

Terugreis
Reistijd naar de luchthaven                            00.15 uur                    00.15 uur
Inchecktijd                                                     00.15 uur                    01.00 uur
Wachttijd*                                                      00.00 uur                    01.00 uur       
Vliegtijd                                                         01.15 uur                    01.15 uur
Reistijd naar huis                                           00.15 uur                    00.45 uur

Totale reistijd 04.00 uur 07.30 uur !!

* Uw privéjet vertrekt direct na uw aankomst. De lijndienst vertrekt op vaste tijden.

Privéjet Het vliegtuig wacht op u  Lijndienst U wacht op het vliegtuig….

APP     zoek op ‘Jetsapp’ in APP-store of Google Play


