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Het verschil tussen goed en geweldig! 
Of uw gasten het verschil zien tussen goed en geweldig? Jazeker; ‘goed’ is een beleving, 
‘geweldig’ is een belevenis waarover nog lang wordt nagepraat! Vanaf het moment dat uw 
gasten op het vliegveld arriveren, voelt men zich bij ons ‘speciaal’. Men waant zich in de 
wolken... en dan zijn we nog niet vertrokken! Onze passagiers worden namelijk van het 
begin tot het einde als Vips behandeld, zelfs al vliegt u met 150 gasten. 

Hoe we dat doen?
 Uw gasten arriveren, recht voor de deur, 

waar hun auto’s worden geparkeerd door 
Valet Parking

 Men wordt persoonlijk ontvangen bij 
dedicated incheckbalies, waar uiteraard 
uw logo op het scherm staat afgebeeld

 Na de security staat er een mooi buffet 
klaar met verse croissants, mooie belegde 
broodjes, Danish pastry, verse jus d’orange, 
koffie, thee, etc.

 Tegen de tijd dat de boarding start worden 
uw gasten door één van onze medewerkers 
opgehaald en stapt men direct aan boord

 Het toestel is voorzien van het logo van uw 
bedrijf, de headrest covers (hoofdsteun 
doekjes) zijn bedrukt met uw logo en zelfs 
bij de catering ligt een klein kaartje van u, 
met een persoonlijke boodschap

 De catering aan boord is uiteraard geheel 
op uw wensen afgestemd. De captain 
heet persoonlijk iedereen welkom en bij 
aankomst staat uw vervoer al klaar voor de 
deur van de aankomsthal 

 En niet onbelangrijk: het vliegtuig vliegt vanaf 
de door u gewenste luchthaven, naar de 
luchthaven dicht bij uw bestemming, op 
de door u gewenste tijden!

Van het begin tot het einde niets aan toeval overlaten, met oog voor detail. Wordt uw groepsreis of 
incentive gewaardeerd of herinnerd? Succes is het verschil tussen goed en geweldig!

Dat onderscheidt ons in de markt!
           Daarom huurt u een vliegtuig bij Global Aviation.



Weet u het al?
Vakantiepret begint al bij de planning  
De zomer zit er weer bijna op en er zal vast al 
wel een vakantie-ideetje voor de winterperiode 
door uw hoofd zijn gegaan. Zullen we u eens 
op weg helpen? Hebt u een voorkeur voor zon, 
zee, sneeuw of wellicht een combinatie hiervan? 
Gaat u skiën, dan is Lech, St. Moritz, Courchevel 
en Verbier een heel mooie keuze. Houdt u meer 
van zon en warmte? Dan vliegen we gewoon 
wat door naar het Zuiden of het Oosten. Koh 
Samui, Dubai, Seychellen, Tenerife of St. Barths, 
Global Aviation vliegt u direct naar deze zonnige 
bestemmingen. 

Wilt u een combinatie met bijvoorbeeld een 
lijndienst, dan is dat ook geen probleem. Dan 
regelen we een privéhelikopter van Chambery 
naar Courchevel, een privéjet van Bangkok naar 
Koh Samui, een prop van St. Maarten naar St. 
Barths of we brengen u met een watervliegtuig 
van Mahé naar uw accommodatie op de 
Seychellen. 

Vraag ons gerust naar de mogelijkheden, dan 
raken we niet meer uitgepraat …! 
Daarom beginnen we er nu al over.

Zakenreizen op hoog niveau
Top of the props … de Beech King Air 90 
De Beech King Air 90 is een mooie en luxe, kleine turboprop 
voor 4 tot 6 passagiers. Dit toestel is ideaal voor de kortere 
zakenreizen. Met zijn snelheid van zo’n 550 km per uur bent u in 
ca. 1 uur in Parijs of Londen of in ca. 01.30 uur in Nürnberg.

Uiteraard blijft het toestel en de bemanning op uw wachten, dus 
zodra uw vergadering is afgelopen, vliegt u direct terug. 

Door zijn scherpe prijs en de enorme tijdwinst die kan worden 
gerealiseerd, is dit - zeker vergeleken met een lijndienst - een 
zeer interessant vliegtuig.  
 
Enkele prijsvoorbeelden op basis van een dagretour:

 Rotterdam – Parijs – Rotterdam € 5.400,-
 Maastricht – Londen – Maastricht € 3.900,-
 Brussel – Hamburg – Brussel € 6.000,-



Coming soon

Cessna Citation Latitude
Pas leverbaar in de loop van 2016, maar we willen hem u toch niet onthouden. ’s Werelds grootste 
fabrikant van privéjets Cessna komt met een waanzinnig mooi vliegtuig op de markt: de Cessna 
Citation Latitude. 

Vliegt u nu met types als Learjet 60, Hawker 850, Cessna Citation XLS of Cessna Citation Sovereign dan 
moet u straks dit fantastische toestel eens proberen. Met een cabine van 1,83 hoogte, 1,96 breedte, 
6,63 lengte en een flat floor, ervaart u een geweldige ruimte aan boord. Wij zijn - met twee beentjes 
op de grond - al razend enthousiast, … u mag er straks in vliegen! We houden u op de hoogte.
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