Private aircraft charter

Vlieg vanaf elke luchthaven wereldwijd!
Naar de mooiste bestemmingen
Anytime Anywhere
Zonder concessies
Met zeer verﬁjnde catering
Alle luxe en egards
En alles … Beyond ﬁrst class!

Van het Noorderlicht tot historisch Marrakech

De mooiste bestemmingen voor uw groepsreis
Florence
De Toscaanse hoofdstad Florence is de bakermat van de
renaissance en een van de mooiste cultuursteden van Europa.
Laat uw gasten met een persoonlijk programma door deze
prachtige, historische stad leiden. Florence laat zich bovendien
ook heerlijk combineren met de wijnstreken van bekende
wijnhuizen als Antinori nel Chianti Classico, Brunello di
Montalcino en Vino Nobile di Montepulciano.

Marrakech
Deze stad heeft alles wat u nodig heeft voor een
geslaagde groepsreis. Er zijn mooie hotels en u kunt
fantastische activiteiten ondernemen met uw groep. Laat
u onderdompelen in de sfeer van slangenbezweerders,
straatartiesten, muzikanten en bezoek de prachtige
moskee en traditionele souks.

Lapland
Voor actieve groepen is Lapland een waanzinnige
bestemming. Van het adembenemende Noorderlicht tot
safari’s met sledehonden, ijsvissen en sneeuwscooter
avonturen. Het noorden van Scandinavië laat
gegarandeerd een onvergetelijke indruk achter.

Romantiek in Venetië of partying op Ibiza

Een weekendje weg met uw eigen privéjet
Venetië
Wilt u uw partner eens écht verrassen met een
romantisch weekend: Ga naar Venetië! Slenter door de
kleine straatjes, vaar met een gondel door de mooie
kanalen, drink een drankje op een van de romantische
terrassen en geniet van de heerlijke Italiaanse keuken.
Venetië heeft letterlijk alle ingrediënten voor een
prachtig weekend.

Ibiza
Ibiza heeft iets bijzonders, iets ongrijpbaars en
ondeﬁnieerbaars: het Ibiza-gevoel. Daarom is het al jaren
onze nummer 1 bestemming tijdens de zomermaanden.
Niet alleen jetsetters en feestbeesten, maar ook gezinnen
met kinderen, rustzoekers, ecotoeristen en kunstenaars
voelen zich aangetrokken tot dit bijzondere eiland.

Maak indruk met een golf-trip!
Niet voor niets is golfen met vrienden of zakelijke relaties
immens populair. Geen mooiere en meer ontspannende manier
om de banden te versterken. Maar dan wilt u natuurlijk meteen
iets speciaals, toch? Leadingcourses.com geeft aan dat het beste
Europese Golfresort zich bevindt in Spanje: Finca Cortesín Hotel
Golf & Spa. Maar er zijn meer mooie golfbanen in Europa; zo
liggen 6 banen binnen de top 10 in Groot Brittannië. We helpen u
uiteraard graag met het maken van de juiste keuze!

For Sale
Denkt u al langer aan de
aanschaf van een privéjet?
Global Aviation is dan uw
perfecte partner! Wij regelen
namelijk alles voor u. Van
advies, aanschaf tot aan het
onderhoud, bemanning,
vliegplannen, etc. De prijzen
variëren van $ 1,25M voor
de kleine Cessna Citation
Mustang tot $ 58M voor de
nieuwe intercontinentale
Falcon 8X. Kies voor een
betrouwbare, onafhankelijke
partner voor een
weloverwogen aankoop!

Cessna Citation Mustang

Dassault Falcon 8X

Nieuwe geschenken in ons Loyaliteitsprogramma
Doet u al mee aan ons
geschenkenprogramma? Dan hebben we
een aantal mooie, nieuwe cadeaus voor u!
Voor de sportievelingen hebben we
een Fitbit-Charge-2 sporthorloge.
De koﬃeliefhebbers kunnen zich gaan
verwennen met een Nespresso Inissia. Of
hoe ﬁjn is het shoppen met een cadeaukaart
van De Bijenkorf, Douglas of Ici Paris? Bent u
meer van de nieuwste gadgets? Dan gebruikt
u hiervoor uw Coolblue cadeaukaart. En voor
het sparen hoeft u bij ons verder niets te
doen. Nog geen deelnemer?
Meldt u snel aan via mijn.globalaviation.nl

SPAAR MEE!
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