
20 Years Beyond First Class

Op het juiste moment op de juiste plaats …
wereldwijd! Dat is Global Aviation!



10 vergaderingen, 2 continenten, 6 landen, 
in 10 dagen … mét Global Aviation. 

Hoezo is reizen geen pretje?

20 jaar Global Aviation; 
vol uitdagingen en 
opmerkelijke prestaties!

Als je de functionaliteit (nood-
zaak) van een privéjet wilt laten 
zien, is dit een leuke case. Een 
goede zakelijke relatie had 5 ver-
gaderingen op 5 bestemmingen 
in de Verenigde Staten en 5 be-
stemmingen in Europa. 10 Verga-
deringen in 10 dagen, dus! Je mag 
het proberen met een lijndienst, 
maar het gaat je niet lukken. 

We hebben eerst alle bestemmin-
gen en bijbehorende (regionale) 

luchthavens voor hem in kaart 
gebracht en daarna,  alle flexi-
bele scenario’s klaargelegd i.v.m. 
flexibele vergader-, vertrek- en 
aankomsttijden, zodat onze gast 
nooit de druk zou voelen een 
vlucht te gaan missen. Want ja, de 
privéjet blijft rustig op haar pas-
sagiers wachten. Als we ooit ie-
mand tevreden, voldaan en toch 
uitgerust weer in Nederland aan 
de grond hebt gezet …

De charter-wereld  
is ook sport!
1996! Het WK voetbal in 
Engeland was onze vuurdoop! 
Want charters regelen voor 
(sport)evenementen is weer 
een vak apart. Supporters, 
sponsors, VIP-gasten die 
allemaal - niet te vroeg en niet 
te laat - gevlogen willen worden 
en graag voor de deur van het 
evenement worden afgezet. 
Nu, 18 jaar later, staan er al vele 
sportevenementen op onze 

vlucht-CV, zoals de Formule 1, 
de Olympische Spelen, de Tour 
de France en diverse voetbal-
eindtoernooien.

Duizenden supporters, 
belanghebbenden  en mensen 
uit het bedrijfsleven hebben 
we hiervoor de wereld 
rondgevlogen. Onze slogan 
‘van privéjet tot Boeing’ (met 
vrienden t/m grote groepen 
klanten) is hierop wel helemaal 
van toepassing, met ‘Global 
Aviation Service’ in alle 
denkbare gradaties. 



Gun jezelf een
weekendje weg
Het voordeel van een weekendje weg met 
Global Aviation is dat je ook werkelijk een 
WEEKENDJE WEG bent! Niet wachten, niet 
sjouwen, niet inchecken, maar ‘très luxueux’ 
van A naar B. Dan heb je alle tijd om romantisch 
te gaan dineren in Parijs, lekker te shoppen in 

Londen of op 10 kilometer hoogte alvast je ‘golf-
kilt’ aan te trekken voordat je langs de mooiste 
golfbaan van Schotland neerstrijkt. En waarom 
laat u ons niet tegelijkertijd het complete 
arrangement verzorgen .. wij bieden graag 
dat stukje extra service.

Een paar voorbeelden van onze full service on demand arrangementen:

Shoppen in Londen

Privéjet: Light jet   
Aantal dagen: 2
Aantal personen: 2
Hotel: Hotel One Aldwych*****
Aansluitend vervoer: auto met chauffeur
Prijs: vanaf € 6.900,-   

Romantisch dineren in Parijs 

Privéjet: Turboprop
Aantal dagen: 3
Aantal personen: 2
Hotel: Hotel Lancaster*****
Aansluitend vervoer: auto met chauffeur
Prijs: vanaf € 8.500,-



Gleneagles 
“Best Golf resort in the World 2014”

Privéjet: Mid Sized Jet
Aantal dagen: 3
Aantal personen: 6
Hotel: Gleneagles Hotel*****
Aansluitend vervoer: auto met chauffeur 
Prijs: vanaf € 14.900,-   

Kosten voor privéjet, hotel en aansluitend vervoer zijn in de totaalprijs 
inbegrepen. Prijzen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid, 
afhankelijk van de gewenste periode en gewenste luchthaven van 
vertrek, op basis van tweepersoonskamer en inclusief ontbijt.  
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