


Virajet, uzun süreli hava aracı kiralama (WET/DRY LEASE), uçak yönetimi ve
havacılık danışmanlığı dâhil olmak üzere, yüksek kaliteli hava aracı kiralama

hizmetlerini en iyi fiyat garantisi ile sunmaktadır. Alanlarında uzman profesyonellerimizle
taleplerinize 7/24 en hızlı şekilde cevap verilmektedir. Virajet ailesi

olarak sürat ve emniyet kavramalarını ilke edinerek çıktığımız yolda misafirlerimizin
seyahatleri sırasında oluşabilecek tüm isteklerine tek elden çözüm

sunmayı amaçlamaktayız.

Havacılık hizmetlerinin yanı sıra müşteri ihtiyaçlarının belirledigi diğer alanlara
da odaklanarak hızlı ve akılcı çözümler sunmaktayız. Zaman, mekân, şehir ve
ülke ayrımı gözetmeksizin basit bir havalimanı transferinden şehir içi ya da
şehirlerarası helikopter transferleri, özel jet kiralama hizmetleri, VIP kara ve

deniz taşımacılığına kadar tüm talepler profesyonel ekibimiz tarafından değerlendirilip
hızlı ve sonuç odaklı çözümler sunulmaktadır.

virajet
WINGS OF WORLD

HAKKIMIZDA



HİZMETLERİMİZ

Her detayda
mükemmelliği

aramanın doğal bir
sonucu olarak bu tür yetenekler 

bizi sektörde eşsiz kılmaktadır. 
Her zaman işine motive olan 

deneyimli ekibimiz, bütün 
detaylara dikkat etmenin önemli 

olduğu bilinci ile müşterilerimizin 
değerli taleplerine

en hızlı geri dönüşü 
sağlamaktadır.

Virajet, kısa ve uzun süreli hava aracı kiralama,

Bireysel veya grup seyahati için özel jet ve helikopter kiralama,

Kurumsal grup seyahat organizasyonları,

Kapıdan kapıya seyahat planlaması,

Konaklama – (Bütçe Dostu Oteller, Apartlar, Lüks Villalar)

Koordineli ve zamana duyarlı transferler

Limuzin / VIP Araç, Otobüs, Midibüs, Minibüs kiralama,

Lüks yat-Mavi yolculuk.



Boeing Business Jet

Boeing BBJ, öncelikle özel jet hizmeti 
sağlamak için modifiye edilmiş bir 737 
ticari uçak gövdesidir.

BBJ1, 737–800’den öğeler içeren 737-700 
bir gövdeye dayanıyor. BBJ2 ve BBJ3, 
sırasıyla 737–800 ve 737-900ER serilerini 
temel alır.

Kabin içerisinde yatak odası, toplantı odası 
ve duş gibi özellikleri bulunmaktadır.

Koltuk Kapasitesi: 19

Kabin İçi Yükseklik: 2.13 m

Kabin İçi Genişlik: 3.60 m

Menzil: 5750NM / 14 saat
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Falcon 8X

Dassault firması tarafından üretilen Falcon 
8X ilk uçuşunu 2015’te gerçekleştirdi.

Kabini, 7X’ten 1,1 m daha uzundur. Kanat 
tasarımında yapılan iyileştirmeler ve geliş-
tirilmiş Pratt & Whitney Canada PW300 ile 
8X, rakiplerinden% 35’e kadar daha fazla 
yakıt tasarrufludur.

Uçak içerisinde 2 adet divan ve 2 adet 
lavabo bulunmaktadır.

Koltuk Kapasitesi: 14

Kabin İçi Yükseklik: 188 cm

Kabin İçi Genişlik: 234 cm

Menzil: 13 - 14 saat
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Gulfstream 550

Gulfstream Aerospace şirketi tarafından VIP 
kullanımlar için tasarlanmış, Gulfstream G450 
ve Gulfstream VIP uçağından geliştirilmiş 
halidir.

Büyük, çok yönlü kabini ve ödüllü teknolojisi 
ile Gulfstream G550 , zorlu görevler için ideal 
bir seçimdir. Geniş kabini maksimum yolcu 
konforu ve rahatlığı sağlar.

Yatak haline gelen koltukları sayesinde yolcu-
ların uzun yolculuklarda bile gidecekleri yere 
tazelenmiş bir şekilde varmalarını sağlar.

Koltuk Kapasitesi: 13 - 16

Kabin İçi Yükseklik: 188 cm

Kabin İçi Genişlik: 224 cm

Menzil: 12-13 saat



03

Heavy Jet

w w w . v i r a j e t . c o m



Global 5000

Bombardier Aerospace tarafından üretilen 
Kanada yapımı bir iş jetidir.

Uçak, iş toplantıları yapmak, dinlenmek veya 
iyi bir gece uykusu çekmek için geniş bir üç 
bölgeli sessiz bir kabine sahiptir.

İlk uçuşunu 2005’te gerçekleştiren uçaktan 
günümüze kadar ortalama
225 adet üretilmiştir.

Koltuk Kapasitesi: 13

Kabin İçi Yükseklik: 188 cm

Kabin İçi Genişlik: 241 cm

Menzil: 11 saat
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Legacy 650

Brezilyalı Embraer firması tarafından 
üretilen uçak ilk uçuşunu 2005’te 
gerçekleştirmiştir.

Uçak, Embraer ERJ 145 üzerinden 
geliştirilmiştir. Yatak haline gelen 6 
koltuğu, sessiz 3 bölmeden oluşan kabini 
ile rahat bir yolculuk imkanı tanımaktadır.

Legacy 600 tipli uçağın daha uzun 
menzilli halidir.

Koltuk Kapasitesi: 13

Kabin İçi Yükseklik: 183 cm

Kabin İçi Genişlik: 210 cm

Menzil: 7-8 saat
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Challenger 650

2006 yılının başında CL-604’ün aviyoniklerinin 
ve yapısal dayanıklılığının yenilenmesi ile ortaya 
çıkan bir tasarıma sahiptir. Ayrıca emsallerine 
göre daha geniş pencereleri ve kabiniyle dikkat 
çekmektedir.

Kıtalar arası uçma özelliğine sahip uçak 
uzun yolculuklarda optimum konfor için 
tasarlanmıştır. Gelişmiş HD ve kablosuz eğlence 
sistemiyle keyifli bir yoluculuğa imkân verir.

Koltuklar 180 ° dönme, izleme, yaslanma ve 
yanaşma kabiliyetine sahiptir.

Koltuk Kapasitesi: 12

Kabin İçi Yükseklik: 182 cm

Kabin İçi Genişlik: 215 cm

Menzil: 7-8 saat
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Challenger 604

Challenger 604, Bombardier tarafından ilk 
defa 1995’te üretilmiştir ve 2006 itibariyle
de üretimi durmuştur.

Ön mutfakta fırın, mikro dalga, kahve 
makinesi, soğutucu, dolap ve lavabo, yandan 
açılır masalı dört ön koltuğu bulunuyor.

Arkada, açılır kapanır yemek masalı dört 
konferans sandalyesi mevcut. Arkada 
konferans koltuklarının yanındaki divan, 
emniyet kemerli dört kişilik oturma yeri olma 
özelliğine sahip.

Koltuk Kapasitesi: 9-10

Kabin İçi Yükseklik: 182 cm

Kabin İçi Genişlik: 215 cm

Menzil: 7-8 saat
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Challenger 300

Bombardier Aerospace tarafından 
geliştirilmiştir. 1999’da üretimi duyuruldu 
ve ilk uçuşu 14 Ağustos 2001’de gerçekleşti. 
2004 yılında ticari uçuş hizmetine başladı.

Challenger 300 geniş bir kabine sahip 
ve yüksek performanslıdır. Sekiz yolcuyu 
kıyıdan kıyıya aktarmasız uçurabilir ve düşük 
doğrudan iletme maliyetlerine sahip olacak 
şekilde tasarlanmıştır.

Üretimi 2014 yılında sona erdi ve toplam 457 
uçak üretildi. 454 uçak şuan operasyonda.

Koltuk Kapasitesi: 8

Kabin İçi Yükseklik: 182 cm

Kabin İçi Genişlik: 213 cm

Menzil: 5-6 saat
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Hawker 850XP

Hawker 850XP orta menzilli destinasyonlar 
için ideal olan, 8 yolcuyu ağırlayabilen, özel bir 
lavaboya sahip geniş kabinininde benzersiz bir 
uçuş deneyimi yaşatmak için tasarlanmış bir iş 
jetidir.

Hawker Beechcraft tarafından bir araya 
getirilmiştir. İlk uçuşunu 2002 de gerçekleştirmiştir 
ve 2009’da üretimi durdurulmuştur.

Teknolojideki en son gelişmelerle tasarlanan 
Hawker 850XP, selefi olan Hawker 800XP’ye göre 
daha iyi bir uçuş performansı ve menzili sunmaktadır.

Koltuk Kapasitesi: 8

Kabin İçi Yükseklik: 174 cm

Kabin İçi Genişlik: 182 cm

Menzil: 5 saat
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Learjet 60

Learjet 60, Kansas’ta Bombardier Aerospace 
tarafından 1993-2012 yılları arasında üretilen 
orta boy kabinli, orta menzilli bir iş jetidir.

Tamamen kapalı bir lavaboya sahip geniş 
bir kabinde 7 yolcuyu rahatça oturtabilen 
Lear 60’ın kabini, piyasaya çıktığında Lear 
ailesinin en büyüğüydü.

Yeterli genişlik ve yükseklik sağlasa da, 
Hawker 850XP gibi rakip orta boy jetlerden 
biraz daha kısadır.

Koltuk Kapasitesi: 6 - 7

Kabin İçi Yükseklik: 174 cm

Kabin İçi Genişlik: 182 cm

Menzil: 5 saat
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Citation Sovereign

Cessna Citation Sovereign (Cessna 680), 
Cessna tarafından geliştirilen bir Amerikan 
orta boy iş jetidir.

İç dolabı tam boy elbise çantalarını tutacak 
kadar büyük ve geniş bir lavaboya sahiptir. 
Çift sürgülü kapısı sayesinde misafirlerine 
tam bir mahremiyet alanı sağlar.

7-8 adet büyük ve orta boylardaki bavulları 
rahatlıkla sığdırır.

Koltuk Kapasitesi: 8-9

Kabin İçi Yükseklik: 172 cm

Kabin İçi Genişlik: 167 cm

Menzil: 5-6 saat
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Citation XLS

Sınıfının en gözdelerinden olan XLS birinci sınıf 
kabiniyle, 8 yolcuya kadar konforlu bir alan sunar. 
Geniş bir iç mekan, içeridekilerin kabin içinde kolayca 
durmasına ve hareket etmesine olanak tanır. Yüksek 
kaliteli deri koltuklar, optimum konfor için tam uzanma 
özellikleriyle ekstra geniştir.

İlk üretimi 1993 yılında gerçekleşmiş hala üretimde 
olan birinci sınıf bir iş jetidir. Orta hafif iş jetleri arasında 
menzili en uzun olandır.

Citation XLS +, yükseltilmiş P&WC motorları ve 
aerodinamik iyileştirmelerle Citation Excel’in 3. neslidir.

Koltuk Kapasitesi: 7-8

Kabin İçi Yükseklik: 170 cm

Kabin İçi Genişlik: 165 cm

Menzil: 5-6 saat
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Hawker 400

Küçük kabinli çift motorlu bir iş jetidir. 
Balangıçta Mitsubishi tarafından tasarlanmış 
olup, Beech Aircraft Company tarafından daha 
da geliştirilmiş ve güncellenmiştir.

Kısa yolculuklar için idealdir ve konfor, 
performans ve işletme maliyetleri arasında bir 
dengesi vardır.

Kabin, kullanılabilir alan miktarını en üst düzeye 
çıkaran düz bir zemine ve oval bir şekle sahiptir.

Koltuk Kapasitesi: 7

Kabin İçi Yükseklik: 147 cm

Kabin İçi Genişlik: 150 cm

Menzil: 3 saat
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Light Jet



Citation Bravo

1993 ve 2006 yılları arasında üretilen hafif sınıf 
bir iş jetidir.

5-7 kişilik bir grup olarak seyahat ederken 
kiralayabileceğiniz en uygun maliyetli hafif 
jetlerden birisidir. Diğer küçük boyutlu özel jetlerle 
karşılaştırıldığında daha uzun bir menzile sahiptir.

Yaklaşık olarak 7 bavul sığabilen bir bagaj 
alanına sahiptir. Kabin tuvaletinin yanında 
ceketlerinizi ve yanınızda taşıdığınız eşyaları
yerleştirmek için uygun bir bölüm 
bulunmaktadır.

Koltuk Kapasitesi: 7

Kabin İçi Yükseklik: 140 cm

Kabin İçi Genişlik: 143 cm

Menzil: 3-4 saat
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Light Jet



Learjet 45 XR

Learjet 45, 1998’de Bombardier Learjet 
tarafından üretilen orta büyüklükte bir iş jetidir. 
Learjet 45XR, Learjet 45’in yükseltilmiş bir 
versiyonudur ve Haziran 2004’te tanıtılmıştır.

Learjet 45XR, mükemmel seyir performansı 
ve yakıt ekonomisi ile son derece güvenilir bir 
jettir.

Yenilikçi sistemleri ve verimli performansı, 
onu yüksek performanslı, uygun maliyetli orta 
büyüklükte bir özel jet arayan herkes için uygun 
bir seçenek haline getirmektedir.

Koltuk Kapasitesi: 7-8

Kabin İçi Yükseklik: 150 cm

Kabin İçi Genişlik: 155 cm

Menzil: 3-4 saat
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Light Jet



HELİKOPTER

Leonardo tarafından 2016 yılında 
devralınan AgustaWestland 
AW119 Koala, sivil pazar için 
üretilen tek motorlu, 5 koltuklu 
bir helikopterdir.

AgustaWestland AW139, 8 
koltuklu orta büyüklükte çift 
motorlu bir helikopterdir.

Airbus Helicopters tarafından 
üretilen çift motorlu, 8 koltuklu 
bir helikopteridir.

AW119

AW139

EC135
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Helikopter



AMBULANS UÇAK

En kıymetli varlığımız, hiç şüphesiz ki sağlığımız. Virajet olarak 
2018 yılından bu yana çıktığımız her yolculukta, “Önce insan, 
önce can güvenliği” anlayışı ile hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Hava 
ambulanslarımız ile tüm dünyada hasta ve hasta yakınlarının tıbbi 
nakil ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bugüne kadar on bini aşkın hasta ve 
hasta yakınının hayatına dokunabilmiş olmanın,
haklı gururunu yaşıyoruz.

Bünyemizde bulunan tüm hava ambulansları; hasta transferi 
konusunda tam donanıma sahip bir şekilde hizmet vermektedir. 
Yapılacak nakil işlemleri için, gerekli sağlık ve hava otoriteleri 
tarafından verilen yetkilendirme ile izinlerimiz mevcuttur. 
Transferler, doktor ve hemşire refakatinde gerçekleştirilir.
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Ambulans Uçak



KURUMSAL UÇAK

Kurumunuzun herhangi bir saat ya da tarih aralığına bağlı 
kalmadan dünyanın herhangi bir yerinden başka bir yere özel jet 
ya da yolcu uçağı kiralama talepleri uzman kadromuz tarafından 
anında değerlendirilip en etkin ve hızlı çözüm sunulur.

Evinizden çıktığınız andan itibaren yolculuğunuzun her 
aşamasının sorunsuz bir şekilde geçmesi için gerekli bilgi ve 
beceriye sahip profesyonel ve öngörülü ekiplerimiz en iyisini 
yapmak için her zaman sizinle olacaktır.

Sıradan acentelerden farklı olarak seyahatlerinizin
her aşamasını sizin adınıza düşünecek profesyonel bir çözüm 
ortaklığı sunuyoruz.
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Kurumsal Uçak
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Dünyanın neresinde olursanız olun, 
seyahat planlamalarınızdaki stratejik 

çözüm ortağınız olarak bölgesel 
gücümüzü küresel tecrübemizle 

harmanlayarak hep sizinle olacağız.

Özel jet ve yolcu uçağı kiralama başta 
olmak üzere, havalimanı lüks araba 

transferlerinden helikopter transferlerine 
uzanan geniş konsiyerj hizmetleri 

yelpazemizden faydalanmak için 7/24 
ekibimizle irtibata geçebilirsiniz.



sales@virajet.com
+90 533 423 85 22

Cevizlidere Mah. 1243. Sokak 6/5
Çankaya - Ankara




