
 مرحًبا بك في مطار بيجن هيل بلندن



 في لندن “الممر السريع” بوابة

المطار الوحيد في لندن المخصص للمالحة •

 الجوية لرجال األعمال

 ميل فقط من وسط لندن 12•

 ال توجد عقبات لفتحات على الممر•

 ميناء مخصص لدخول المملكة المتحدة•

مطار قريب ومناسب للسفر إلى الشرق موقع •

األوسط من حيث وصول وإقالع الرحالت 

 الجوية للمملكة العربية السعودية

أسرع هبوط إلى وسط المدينة من أي مطار •

 آخر في لندن

 
 
 



 خدمة المروحيات المكوكية في لندن

 دقائق من وإلى وسط لندن 6•

 أسطول مخصص من طائرات الهليكوبتر •

Castle Air AW109 ذات المقاعد الستة 

خدمة مجانية من سائقي السيارات ُتقدم من •

 الباب إلى الباب حتى وجهتك النهائية

 

 

 الطريق األسرع، واألكثر كفاءة وسرية للوصول إلى واإلقالع من هلبرت لندن وخارجه



الحاصدين للجوائز مع ثالثة  (FBO)ُيقدم مطار بيجن هيل لندن مجموعة خيارات ال مثيل لها لمشغلي القاعدة الثابتة 

 .عروض مميزة

 االختيار من بين ثالث صاالت طيران تنفيذية



 حظيرة شاسعة إلصالح الطائرات واالنتظار 

انتظار وإصالح الطائرات    

حظيرة مثالية آمنة النتظار وتخزين 

الطائرات أو الهليكوبتر الخاصة بك 

والتي ُتقدم في لندن خالل موسم 

 الصيف 



 صيانة وخدمات دعم واسعة المدى

 كفاءات الصيانة في الموقع

  
Avalon Aero 

Avro 146 وRJ70 100و 85و  

 115و
BAe 146 ( السالسل كافة ) 

Hawker 125 – 700 

 1000و 800و
King Air 90  200و 

Rizon Jet 
Global Express و  Global 
5000 

Challenger 604 و  605 Learjet 40 45و Premier 1  1 وA 

JETS  مركز الخدمة المعتمدDassault 
Challenger 601 و  604و 

605 

Hawker 750 

 850XPو 800XPو
 900XPو

Cessna 525 550و 
 560XL و

 

Zenith Challenger 300 Challenger 604 605 و Learjet 40  45و 

Castle Air AgustaWestland A.109 AgustaWestland AW.139 Sikorsky S.76 Bell 206 

RAS Completions Bombardier  وGulfstream 
والتشطيب  المعتمدة خبراء الطالء

 الداخلي

 

 ,NetJetsالعمالء النشطون منهم 
Vista Jet وTAG Aviation  

 Formula 1 Managementو

 



 خدمات الوصول السريع والنقل لساعات عمل ممتدة وأفضل ساحة انتظار طائرات بلندن

 رؤيتنا

نسعى إلى مد ساعات العمل إلى •

 ساعة يومًيا 23.00

 Runway 03تحديث أسلوب الممر •

(  GPS)بنظام تحديد المواقع العالمي 

للمطار وهو اآلن في مرحلة 

 التصميم والتنفيذ جار  

فرص تطوير المرافق وحظيرة •

 انتظار الطائرات  
 



 أسرع خدمة وصول، ونقل، وإقالع وأفضل موقع مطار في لندن

  
ميال فقط عن وسط  لندن ويقدم  12هيل  بيجنمطار لندن يبعد 

خدمة مناولة حائزة على الجوائز للشخصيات الهامة، ويقدم 

، وحظيرة (FBO)خياًرا لثالثة من مشغالت القاعدة الثابتة 

انتظار شاسعة، وخدمات دعم وصيانة لكافة طائرات رجال 

 .األعمال بمختلف المستويات

ميناء مصمم لدخول المملكة المتحدة، وال توجد عقبات فتحات 

 6الطريق السريع، مع خدمة النقل المكوكي بلندن التي تستغرق 

هيل، بوابة  بيجنمرحًبا بك في . حصرية فقط إلى ومن قلب لندن

 .الممر األسرع إلى لندن



 

 مطار بيجن هيل بلندن اختيارك األمثل

  

 روبرت والترز 

 مدير تطوير األعمال

 مطار بيجن هيل بلندن
 

robert@bigginhillairport.com 

 44 (0) 7802 848137+   (M): الهاتف

 

 فيليب راشليغ باين

Eagle Associates المحدودة 

 

prbayne@eagle-associates-ltd.co.uk 

 966 (0) 5 64 64 64 05+  :(M)  الهاتف

 

 

 

 


