O fretamento de aviÃ£o pode ser uma alternativa aos voos aÃ©reos tradicionais
O avi&atilde;o &eacute; um dos mais seguros meios de viajar, alem de confort&aacute;vel e r&aacute;pido. Contudo, muitas vezes, &eacute; preciso
enfrentar demoras e muito stress causado pelas horas perdidas em aeroportos e mesmo a depend&ecirc;ncia dos hor&aacute;rios entre os voos
convencionais.&nbsp; Nos &uacute;ltimos anos, vem aumentando o n&uacute;mero de voos &agrave; bordo de jatos e at&eacute;
helic&oacute;pteros particulares. Trata-se do fretamento de avi&atilde;o, uma alternativa &agrave;s companhias a&eacute;reas tradicionais. &nbsp;
Esse tipo de servi&ccedil;o tamb&eacute;m permite ao cliente a privacidade e muita comodidade, porque, dentro do prazo de
contrata&ccedil;&atilde;o, o avi&atilde;o est&aacute; a servi&ccedil;o unicamente de quem o contrata. Geralmente, o servi&ccedil;o vem sendo
procurado por grandes empres&aacute;rios, atletas, artistas e estrelas de cinema e televis&atilde;o, fazendeiros e profissionais liberais, como
advogados, grupos de comunica&ccedil;&atilde;o e consultores, entre outros. &nbsp; Tamb&eacute;m para grupos e fam&iacute;lias em busca de
lazer e entretenimentos em lugares distantes, seja no pa&iacute;s ou fora do Brasil,&nbsp; o fretamento de aviao particular vem sendo apontado
como a melhor solu&ccedil;ao para as necessidades desses grupos: viajar com rapidez, comodidade e privacidade. Com aeronave fretada, o
atendimento &eacute; o sonho de consumo de qualquer passageiro &aacute;ereo: os voos podem ser realizados nos hor&aacute;rios desejados,
al&eacute;m do trechos e aeroporto que sao definidos pelo cliente e da liberdade de chegar ao aeroporto apenas 15 minutos antes de decolar. Ou
seja, sem ter que perder tempo em escalas, grandes filas de chek-in em aeroportos congestionados e ainda aguardar pelo hor&aacute;rio de
decolagem. Atualmente, existem mais de 120 modelos de avi&otilde;es comerciais dispon&iacute;veis para fretamento, dentre os jatos comerciais,
jatos &agrave; turbo h&eacute;lice, avi&otilde;es de linha, avi&otilde;es com motores a pist&atilde;o, bimotores, avi&otilde;es de cargo e
helic&oacute;pteros.&nbsp; O pre&ccedil;o m&eacute;dio do servi&ccedil;o fretamento de avi&atilde;o hoje pode variar de 12 mil a 30 mil reais, com
tudo incluso.&nbsp;Contudo, outro tipo de cliente muito especial do fretamento de aviao sao os pilotos que precisam adquirir experiencia e tempo de
voo. Se uma pessoa j&aacute; tem, por exemplo, o brev&ecirc; (t&iacute;tulo que atesta a capacidade de um indiv&iacute;duo pilotar aeronaves) e
precisa de um avi&atilde;o para treinar para acumular experi&ecirc;ncia ou mesmo para o exame de renova&ccedil;&atilde;o de licen&ccedil;a, ou
simplesmente fazer passeios aeros, o fretamento de aviao &eacute; uma excelente op&ccedil;ao. Nesse tipo de fretamento de aviao, a
seguran&ccedil;a &eacute; bastante valorizada e o cliente sempre ser&aacute; acompanhado por incluindo o &ldquo;piloto de seguran&ccedil;a", um
instrutor de voo para oferecer treinamento e seguran&ccedil;a necess&aacute;rios com a aeronave e os tripulantes, durante os v&ocirc;os. &nbsp;
Precisa de taxi a&eacute;reo de avi&otilde;es consulte nosso site: www.voenext.com.br

Sobre o Autor
A Next Avi&otilde;es &eacute; a solu&ccedil;&atilde;o para otimiza&ccedil;&atilde;o de seu tempo. Transporte A&eacute;reo com
&nbsp;&nbsp;&nbsp;padr&otilde;es internacionais de seguran&ccedil;a e excel&ecirc;ncia no atendimento.&nbsp;&nbsp;Somos consultores de
neg&oacute;cios aeron&aacute;uticos e contamos com profissionais altamente treinados para a realiza&ccedil;&atilde;o das opera&ccedil;&otilde;es
de fretamento de avi&otilde;es, compra e venda de aeronaves, importa&ccedil;&atilde;o e exporta&ccedil;&atilde;o de aeronaves e consultoria
aeron&aacute;utica no Brasil e Estados Unidos. Veja mais em nosso site: http://www.voenext.com.br/
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