
Private aircraft charter

Creating comfort …beyond first class



Het culinaire gevoel … van Global Aviation

Genieten van uw vlucht kan natuurlijk niet zonder een hapje en een drankje! Global Aviation heeft 
met al haar ervaring een ‘culinair gevoel’ ontwikkeld om uw persoonlijke cateringwensen om te 
zetten in een extra belevenis. Uw favoriete wijn met een exclusieve canapé aan boord van uw 
privéjet? Champagne met een luxe, Franse kaas-assorti voor uw gasten in uw gecharterde Boeing 
737? Consider it done! Stel; u houdt van kreeft? Wat dacht u dan bijvoorbeeld van:

Wat de nieuwe trend is dit jaar? Op reis met 80 tot 120 vrienden, 
kennissen en familieleden in een eigen vliegtuig omdat u gaat 
trouwen, 40 jaar getrouwd bent of op een exclusieve locatie uw 
Abraham of Sarah wilt zien. Italië en Spanje zijn op dit moment 
de twee meest populaire landen om dergelijke feestjes te vieren. 
Maar ja, laten we eerlijk zijn, er zijn daar prachtige locaties ...!! En 
Global Aviation gaat daarbij natuurlijk meteen iets verder dan u 
‘gewoon’ door de lucht van A naar B te brengen!

Een klant, die 50 werd, wilde zijn familie en vrienden (110 personen) 
een spectaculair driedaags verblijf op Ibiza aanbieden. Omdat 
hij het geheel tot in de puntjes verzorgd wilde zien, belde zijn 
eventmanager Global Aviation. In overleg regelde wij een passend 
vliegtuig met catering en zelfs muziek naar keuze aan boord, incl. een 
ontvangstbuffet op de luchthaven. Twee maanden later vertrok een 
groep met enthousiaste gasten vanaf Rotterdam Airport naar Ibiza.… 

Party-time!!

- Shrimp Salad
- Lobster Bisque
- Lobster Medaillon
- Mini Potatoes

- Butter Foie Gras
- Luxurious Cheese Platter
- Fresh Berries & Whipped Cream
- Selection of Petit Fours

Iets te vieren?

Een voorbeeld uit de praktijk



Een privéjet van formaat

De Cessna Citation Sovereign
De Cessna Citation Sovereign is de enige Mid-
sized-jet die een optimaal comfort biedt aan 
maar liefst 8 passagiers. Door haar mooie cabine 
op stahoogte en de 2x4 clubseating (conference 
seating) is hij voor de zakelijke markt dé ideale 
oplossing. De vergadering kan beginnen zodra u 
airborne bent.

En wat te denken van het mooie bagageruim? 
Er passen met gemak 8 grote koffers in. Een 

prachtige jet voor grotere families of als u met 
vrienden reist. Bestemmingen als Cyprus, 
Tenerife en Marrakech worden met gemak 
non-stop aangevlogen en met één korte fuelstop 
onderweg vliegt hij zelfs naar New York. Meer 
weten over dit unieke vliegtuig?

De Cessna Citation Sovereign

Exclusieve terminals voor 
onze privéjet klanten 

Privéjet of lijndienst?

Vliegt u met een privéjet, dan bent u in de 
gelukkige omstandigheid dat u niet hoeft in te 
checken, achteraan in de rij moet aansluiten voor 
de security of nog eens 20 minuten moet lopen 
naar de gate.
U rijdt uw auto tot voor de deur van een exclusieve 
terminal, wij laden uw bagage uit en zorgen ervoor 
dat deze aan boord van uw privéjet komt. Daarbij 
parkeren wij uw auto, schenken in de lounge een 
kopje koffie voor u in of lopen met u direct door 
naar het vliegtuig, dat klaar staat voor vertrek. 
Tja, en dan moet het meeste comfort van uw 
privévlucht nog beginnen ...



Onze dienstverlening en service beperken zich uiteraard niet alleen tot Nederlandse, Belgische  
of andere Europese vertrek- en/of aankomstplaatsen. Heeft u een kleine turboprop nodig van 
St. Maarten naar St. Barths? U wilt Bushflying in Zuid Afrika, een privéjet in New York of wellicht 
een Boeing 737 voor een binnenlandse vlucht in Australië? Global Aviation regelt het voor u, in 
nagenoeg alle landen van de wereld.

Kijk op onze website voor een compleet overzicht van alle 
beschikbare vliegtuigen per continent, per land.

           www.globalaviation.nl/wherever-whenever
           www.globalaviation.be/wherever-whenever

Wherever, whenever
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