
Met Global Aviation 
geniet u van een 
tot in de puntjes 
verzorgde reis.



Groepsreizen en incentivereizen
Als dit niet motiveert, of beloont? Een incentive 
met een privé vliegtuig, dat is een goed begin 
voor (of einde van) een mooie prestatie. Dus 
om die incentive recht te doen en niets aan het 
toeval over te laten, is een privé chartervlucht, 

waarbij u alles zelf in de hand houdt, een 
verstandige beslissing. U bent tenslotte de 
gastheer! En u bepaalt dus ook de mate van 
(extra) luxe, want een privévliegtuig arrangement 
is natuurlijk al een beloning op zich!

Een privévliegtuig voor groepen
voor wie en wat?

Bedrijven en overheden charteren hun vliegtuig bij Global Aviation voor o.a.:

•	 Groepsreizen
•	 Incentive reizen
•	 Beursreizen
•	 Congressen en symposia
•	 Sportreizen

•	 Aflossing	offshore	bemanning
•	 Product presentaties
•	 Pers- en dealerreizen
•	 Vervoer medewerkers (corporate shuttle)

Kijk voor meer informatie op www.globalaviation.nl

Een succesvolle groepsreis of incentive begint en eindigt met een perfecte reis. Met een 
eigen chartervlucht kunt u dat helemaal zelf bepalen, want u bepaalt de vertrektijd, 
luchthaven van vertrek en aankomst, catering aan boord, mate van luxe etc.



Global Aviation maakt ook
reizen voor ouderen mogelijk

U of een gezinslid wil graag nog eens op 
familiebezoek in het buitenland of nog één 
keer naar die ene, favoriete vakantiestek, 
maar fysiek ongemak staat zo’n trip in de weg? 
Waar normale lijndiensten dit onmogelijk 
maken, bieden de privéjets van Global Aviation 
uitkomst. 

Bij Global Aviation komt men slechts 5 minuten 
voor vertrek op de luchthaven en stapt men 
direct aan boord. We brengen onze gast(en) 
tot aan het vliegtuig, waardoor men niet hoeft 
te lopen. De vliegtuigen zijn van alle luxe en 
gemakken voorzien en u heeft voldoende 
ruimte. We vliegen direct naar uw bestemming 
waardoor uw reistijd (en evt. ongemak) tot een 
minimum wordt beperkt. 

Indien gewenst plaatsen wij zelfs een stretcher 
aan boord met eventueel medische begeleiding 
waardoor ook onze minder mobiele passagiers 
nog in staat zijn om comfortabel te reizen. 

Privéjet urenkaart voor € 2.250,- per uur
Global Aviation introduceert een uniek product in 
Nederland en België:  de urenkaart voor de Cessna 
Citation Mustang. De kaart is zowel zakelijk als privé te 
gebruiken en biedt de goedkoopste privéjet oplossing in 
de markt. 

De 4-persoons Cessna Citation Mustang vliegt u comfortabel 
naar alle (ca. 2000) luchthavens binnen Europa. 

Wij bieden u een eenvoudig en transparant contract op basis 
van 50 uur per jaar voor € 2.250,- per uur. Basis van het vliegtuig 
is Amsterdam of Brussel (andere luchthavens op aanvraag).

Bent u geïnteresseerd? Wij sturen u graag de voorwaarden 
toe, per email of per post.

Gaat uw voorkeur uit naar een urencontract voor bijvoorbeeld 
een ander type vliegtuig? Wij werken voor u graag een geheel 
persoonlijk voorstel uit. 



V.I.P (Very Important Pet) 

Compleet verzorgde reizen
per privéjet

Natuurlijk reist uw hond of kat bij Global Aviation niet in een bench 
onderin het vliegtuig. Stelt u zich eens voor dat uw hond in Los Angeles 
staat in plaats van Malaga. Je moet er niet aan denken, maar helaas 
komt het wel voor! 

Bij	ons	reizen	ook	de	trouwe	viervoeters	‘beyond	first	class’,	samen	met	
hun baasjes in de cabine. Wij zorgen voor het kleedje op de stoel en de 
favoriete snack! Dus van ons hoeft u ze echt niet thuis te laten.

Global Aviation verzorgt samen met haar partners compleet 
verzorgde, exclusieve reizen per privéjet. 
 

Privéjet,	auto	met	chauffeur,	luxe	suite,	prachtig	land-
arrangement, etc. De reizen worden geheel naar uw wens 
samengesteld met de mooiste ingrediënten. 
 
Of het nu een luxe chalet in Verbier betreft inclusief hostess en 
Michelin getrainde chef kok, een prachtige rondreis per privéjet 
in Zuid Afrika met verblijf in de meest exclusieve lodges, een 
weekendje Rome met een spectaculair programma ter plaatse 
(inclusief privérondleiding na sluitingstijd in de Sixtijnse kapel) of 
simpelweg een bezoekje aan Disneyland Parijs met de kinderen, 
wij zorgen er voor. 

In samenwerking met haar zorgvuldig gekozen partners, biedt 
Global Aviation een prachtig pakket waarbij het u aan niets 
ontbreekt. 

U kunt genieten van een tot in de puntjes verzorgde reis.

Kijk voor meer informatie op www.globalaviation.nl/actueel  

T  +31 (0)88 888 61 11 E  info@globalaviation.nl W  www.globalaviation.nl

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


