Wynajem prywatnych samolotów
Private jet charter

O nas
About us
Posiadamy 10-letnie doświadczenie w branży lotnictwa dyspozycyjnego, a tym samym szerokie
kontakty w kraju i na świecie. Naszą misją jest wsparcie partnerów biznesowych w organizacji
lotów prywatnymi samolotami oraz śmigłowcami. Nasze doskonałe relacje z certyfikowanymi
operatorami są gwarancją komfortowych i bezpiecznych podróży.
Why Not PRIVATEJET to:
zaufanie i dyskrecja,
naginanie rzeczywistości do indywidualnych potrzeb,
prestiż i asysta na każdym etapie podróży.
Aby zamówić lot za pośrednictwem Why Not PRIVATEJET wystarczy skontaktować się z naszym brokerem lotniczym
telefonicznie lub e-mailowo.

We have been in the private jet charter services industry for 10 years and we have a wide network both at home and
abroad. Our company’s mission is to help businesses organise their private plane and helicopter flights. Our excellent
relationship with certified operators guarantees comfortable and safe journeys.
Why Not PRIVATEJET means:
trust and discretion,
bending reality to suit your individual needs,
prestige and assistance at every stage of the journey.
To order a flight from Why Not PRIVATEJET, just contact the aviation broker by phone or email.

+48 577 122 225

charter@whynotprivatejet.pl

Charter Premium
Charter Premium
Podróż na własnych zasadach, wybranym samolotem, z najdogodniej położonego lotniska.
To rozwiązanie dla osób, które pragną, aby otaczający świat dopasował się do ich indywidualnych
potrzeb.
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renomowanych przewoźników z kraju i ze świata oraz profesjonalną opiekę na każdym etapie
podróży. Nasza misja to przygotowanie luksusowej i perfekcyjnej wyprawy, dzięki której cały świat
zamknie się w dłoni pasażera.
Travel on your own terms; select the plane you want, from the airport most convenient for you.
This solution is dedicated to those who expect the world to adapt to their individual needs.
We understand and meet your expectations, offering flights by private planes from trustworthy
operators both from Poland and abroad, and ensuring professional services at every stage of your
journey. Our mission is to prepare a perfect, luxurious trip that will give our passengers the feeling
that the world is their oyster.

Taksówki powietrzne i śmigłowce
Air taxi and helicopters
Why Not PRIVATEJET to esencja lotnictwa dyspozycyjnego. W przypadku wyjazdów ad hoc
rekomendujemy skorzystanie ze śmigłowca bądź taksówki powietrznej. To wyśmienita opcja
w sytuacji, gdy potrzeba podróży pojawia się nieoczekiwanie, a destynacja położona jest w miejscu
trudno dostępnym.
Mając na uwadze wygodę i wspomniany czas, wybór prywatnego samolotu lub śmigłowca wraz
z transferem do hotelu luksusowym samochodem to najlepsze rozwiązanie. Life work integration
to nie tylko slogan. To rzeczywistość.
Why Not PRIVATEJET is the quintessence of business aviation. For ad hoc trips, we recommend that
you use a helicopter or an air taxi. This might be an excellent option when the need to travel arises
unexpectedly or the destination is at a hard-to-reach location.
Considering the convenience and time saving, the choice of a private plane or helicopter, along with
a luxury limousine to take you directly to where you want to go, would be the best solution. Life work
integration is not just a slogan. It is reality.

Usługi dodatkowe
Additional services
Nasze wsparcie w zakresie organizacji przelotów dopełniają dodatkowe usługi
VIP.
Our air charter support is complemented with additional VIP services.

Asysta VIP na lotniskach krajowych i zagranicznych – B2B, Gate-To-Gate.
VIP assistance at domestic and foreign airports – B2B, Gate-To-Gate.

Transfer naziemny pasażerów – wynajem aut lub limuzyn w kraju i za granicą.
Passenger ground transport – limousine rental.

Na wybrany lot dostarczamy catering z najlepszych restauracji, zgodnie
z dietą i preferencjami kulinarnymi pasażerów. Ten smak możemy przenieść
do domu lub biura za sprawą Szefa Kuchni, który osobiście przygotuje
wykwintne przyjęcie w wybranym miejscu.
The catering for your flight will be supplied by the best restaurants,
in accordance with the passengers’ particular food and lifestyle preferences.
We can also bring luxury to you in your home or office, thanks to our chef,
who can organise an exquisite banquet at the location of your choice.

Grupa Why Not TRAVEL
Why Not TRAVEL Group

Grupa Why Not TRAVEL to niezawodny partner w organizacji podróży biznesowej. Jesteśmy liderem
na polskim rynku turystycznym i od wielu lat utrzymujemy się w pierwszej piątce najlepszych
agentów travelowych.

Dynamika zmieniającego się świata znajduje odzwierciedlenie w szerokim

wachlarzu oferowanych przez nas usług. Dedykowany zespół profesjonalistów zadba o każdą potrzebę
– od rezerwacji hoteli, biletów lotniczych i kolejowych, po kwestie wizowe czy ubezpieczenia. Globalny
zasięg i kompleksowość opieki to gwarancja perfekcyjnie przygotowanej podróży.

The Why Not TRAVEL Group is a reliable partner to organise your business travel needs. We are a leader
on the Polish tourism market and have been in the top five best travel agents for many years. The broad
range of our services directly corresponds to the dynamic changes that the world is facing. A dedicated
team of professionals will take care of your every need – from your hotel reservations to airline and
railway tickets, to visa and insurance issues. Our global range and comprehensive offer will make your
journey a perfectly prepared one every time.

charter@whynotprivatejet.pl

+48 577 122 225

Wynajem prywatnych samolotów

ul. Łucka 15, Warszawa

