
Uçmak!

Kimileri için en büyük zevk.

Kimileri için zorunluluk
ve aciliyettir.

İşte, NUROL HAVACILIK, bu zorunluluk ve
aciliyetleri sizler için keyife dönüştürüyor.

Gökyüzünün hızından ve kolaylığından
yararlanmak isteyenler için; tecrübeli

uçuş ve yer ekiplerimizle, 1997 yılından
beri müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

Flying!

Pleasure and fun for some,

Necessity and urgency
for others.

NUROL AIR is transforming these necessities
and urgencies into pleasure for you.

We have been serving those who wish
to benefit from the speed and convenience
of the blue skies with our experienced
flight and ground crews since 1997.
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7 gün, 24 saat sizlere hizmet vermek için hazırız.
Bizimle Uçmak İçin Lütfen Arayın

530 237 00 03    
E-Mail: nurolair@nurol.com.tr

www.nurolair.com





FALCON 2000 LX 
Çağrı Adı | Call Sign TC-SGO

Our Falcon 2000LX has a service ceiling of 47.000 

feet, two jet engines, a pressurized cabin, fully 

computerized EASy cockpit system, and a 

7.400 km range. This beautiful jet joined our 

fleet in June, 2009. 

You can spend your long journeys sipping your 

espresso or cappuccino, watching movies, 

listening to music or enjoying our spectacular 

takeoffs and landings live through the 

external cameras on the aircraft.

47.000 feet yüksekliğe çıkabilen, iki adet jet motorlu, 
kabin tazyikli ve EASy kokpit sistemli Falcon 2000 LX 
jetimiz saatte 960 km. sürat ile 7.400 km. menzile 
sahiptir. Bu alımlı uçak, 2009 yılı Haziran ayında 
filomuza katılmıştır.

Uzun yolculuklarınızda Espressonuzu veya Cappucci-
nonuzu yudumlayabilir, film seyredebilir, müzik 
dinleyebilir veya uçağımızın heyecan verici uçuşunun 
her safhasını uçağın gövdesine yerleştirilmiş harici 
kameralardan naklen izleyebilirsiniz.



• 10 VIP passenger capacity+hostess

• 4 study desks

• Bar

• Hot and cold menus and beverages

• 10 VIP yolcu kapasiteli+hostes
• 4 adet çalışma masası
• Bar
• Sıcak, soğuk ikramlar

Servis ve Konfor In-Flight Amenities
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