Around the world.. in 44 days!

Cartagena, Colombia

Toronto, Canada

Een wereldreis per privéjet
Het stond al jarenlang bovenaan zijn bucketlist; een wereldreis per privéjet, voor
een bezoek aan het mooiste erfgoed dat onze wereld heeft voortgebracht.
En uiteindelijk heeft hij deze
droom vorig jaar verwezenlijkt,
samen met Global Aviation. We
vlogen zijn gezin in 44 dagen
- met een intercontinentale
Falcon 7X - naar onder meer
de Niagarawatervallen in
Canada, de Taj Mahal in India

en het historische Pearl Harbor
op Hawaii! Ze bezochten
de Orang-oetans in Borneo
en daarna ging de reis door
naar de prachtige cultuur van
Myanmar, Bhutan en Nepal.
’s Ochtends extreem vroeg op
voor een rondleiding door de

Taj Mahal maakte de unieke
ervaring er niet minder op.
Want wie kan vertellen dat ze
exclusief met het gezin, zonder
de 40000 dagelijkse bezoekers,
een van de zeven nieuwe
wereldwonderen hebben
bezocht?
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En nu lekker dromen …
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Global Aviation: ook een
vertrouwde partner bij aankoop
Waar moet je beginnen als je een
privéjet wilt kopen? Bij Global Aviation!
Nederland heeft inmiddels de splinternieuwe
Bombardier Global 5000 mogen verwelkomen.
Dit is - als we de nieuwe privéjet van Koning
Willem-Alexander buiten beschouwing laten
- de grootste privéjet van Nederland. Het
toestel kwam vanuit de fabriek in Montreal
rechtstreeks naar Nederland gevlogen, alwaar
de eigenaar hem in februari met gepaste trots
in ontvangst nam.
En Global Aviation heeft de klant bij het hele
proces mogen begeleiden. Vanaf advies over
het type vliegtuig, de concrete aanschaf van
het toestel, de selectie van de bemanning, etc.
Allemaal zaken die je als (toekomstig) eigenaar
graag uit handen geeft aan iemand met
ervaring en expertise.

Vanaf juni dit jaar verzorgen wij ook de
verhuur van dit fantastische vliegtuig

Door haar fantastische range vliegt de Global
5000 non-stop naar bestemmingen als
Vancouver, Beijing, het Caribisch gebied en de
Malediven.

Overweegt u ook een privéjet aan te
schaffen of wilt u eerst eens sparren
over alle mogelijkheden? Bel ons voor
een geheel vrijblijvende afspraak …
and find out how ‘exceptional’ feels!

JA, IK WIL … trouwen
in het buitenland!
Trouwen in het buitenland,
wie droomt er niet van? Met
uw gehele gezelschap in een
privévliegtuig direct naar de
meest idyllische trouwlocatie
die er bestaat! Geen vreemden
aan boord, geen standaard
vliegtuigvoeding, maar een
ultraluxe, feestelijke catering,
volledig afgestemd op uw
wensen. Vertrek vanaf een
luchthaven naar wens met
een zeer feestelijke ontvangst
vooraf, in Global-Aviation-stijl!
Een dag die door ons tot in
detail wordt verzorgd. Met de
beste piloten, zeer charmant

cabinepersoneel en de service
… iets meer dan u mag
verwachten! Global Aviation
heeft toegang tot duizenden
luchthavens; u vertelt ons
waar u heen wilt en wij landen
op een locatie met de kortste
reistijd naar uw uiteindelijke
bestemming. Dus die kers mag
u zelf op uw luxe bruidstaart

leggen! Vraag ons gerust en
geheel vrijblijvend naar de
mogelijkheden!

Coronavirus vraagt om nieuwe inzichten

Toch een vakantie of zakenreis? De privéjet krijgt nieuwe normen!
De actuele Corona-situatie geeft onze wereld
van privévluchten een totaal nieuwe lading.
Huurde men normaal een privéjet voor luxe,
comfort en tijdwinst, nu krijgen thema’s
als gezondheid, bereikbaarheid en betere
(retour)garanties de voorkeur. De zekerheid
van vakantie- en reismogelijkheden is op dit
moment verdwenen, maar de privéjet biedt
nieuwe uitkomsten.

Met zo’n 2000 (ook kleinere) luchthavens in
Europa, het vermijden van mensenmassa’s en
flexibele retourvluchten, gaat het gebruik van
de privéjet de komende tijd een behoorlijke
vlucht nemen. Maar wellicht het meest
concrete hierbij is dat u altijd een veilig
reis-alternatief hebt.
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