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Long Beach Airport Nagsisimulang Lumipad sa
Maraming Mga Bagong Lungsod Ngayong Linggo
Nag-aalok Ngayon ng Apat na Pang-araw-araw na Paglipad sa Hawaii
Long Beach, CA – Sinimulan ng Long Beach Airport (LGB) ang panimulang serbisyo sa
pitong bagong mga patutunguhan sa linggong ito, na makabuluhang nagpapahusay sa
mga koneksyon sa buong bansa at nagbibigay ng tulong sa pagbawi ng ekonomiya ng
Lungsod. Sa apat na walang-hinto na pang-araw-araw na flight sa Hawaii, ang LGB ay
isa na ngayong pangunahing paliparan para sa mga bakasyon sa mga isla.
"Ang aming paliparan ay isang malakas na asset pang-ekonomiya para sa ating
lungsod," sabi ni Mayor Robert Garcia. "Ang mga bagong flight na ito ay nagbibigay ng
mahalagang pagkakakonekta para sa parehong mga panrehiyong residente at
manlalakbay na nais bisitahin ang Timog California."
Sa Marso 10, sisimulan ng Hawaiian Airlines ang pang-araw-araw na walang-hintong
serbisyo sa Kahului Airport (OGG) ng Maui, na sumusuporta sa pang-araw-araw na
serbisyo sa Honolulu, na nagsimula noong 2018. Noong Marso 11, inilunsad ng
Southwest Airlines ang pang-araw-araw, walang-hintong flight mula sa LGB patungong
Chicago (MDW), Dallas (DAL), Honolulu (HNL), Houston (HOU), Maui (OGG), Reno
(RNO) at St. Louis (STL). Ang Southwest ay nagsisilbi na sa Austin (AUS), Denver
(DEN), Las Vegas (LAS), Oakland (OAK), Phoenix (PHX), Sacramento (SMF) at San
Jose (SJC), na nagdadala ng bagong kabuuan ng mga airline ng 14 na mga lungsod na
nagbibigay ng walang-hintong paglipad sa pamamagitan ng LGB.
"Kami ay nagaganyak na mag-alok ng lahat ng mga bagong pagpipilian para sa aming
mga manlalakbay," sabi ng Direktor ng Long Beach Airport na si Cynthia Guidry. "Sa
mga bagong flight at aming mapagwalang-bahalang karanasan, kami ang

nangungunang pagpipilian ng mga manlalakbay para sa pagsisimula ng bakasyon sa
Hawaii mula sa Timog California."
Sa limang paliparan sa Kalakhang Los Angeles, ang LGB lamang ang nag-aalok ng
serbisyong walang-hinto papunta sa Hawaii sa pamamagitan ng Southwest Airlines, at
pangalawa lamang sa Los Angeles International Airport sa bilang ng mga
walang-hintong flight sa mga isla na inaalok ng Hawaiian Airlines.
Ang nagwagi-ng-award na paliparan ay tahanan din ng American Airlines at Delta Air
Lines. Ilulunsad ng American ang bagong walang-hintong serbisyo sa Dallas Fort Worth
sa Abril, na magdadala sa bilang ng mga lungsod na may walang-hintong serbisyo mula
sa LGB sa 16. Ang isang mapa ng ruta ay makikita sa website ng paliparan ng LGB.
Ang LGB ay isang slot-controlled na paliparan na may isa sa pinakamalakas na
ordinansa sa pagkontrol ng ingay sa nasyon. Sa mga karagdagang flight na
magsisimula sa linggong ito, tataasan ng LGB ang bilang ng mga pang-araw-araw na
flight sa 35 mula sa kabuuang 53 na mga puwang sa paglipad. Masusing
sinusubaybayan ng mga airline ang pangangailangan para sa paglalakbay sa hangin at
inaasahang tataasan ang mga pag-aalok habang tumataas ang mga rate ng
pagbabakuna ng COVID-19 at patuloy na bumababa ang mga rate ng kaso.
Ang LGB ay nagsimula ng ilang mga hakbang upang mapahusay ang kaligtasan ng
pasahero bilang tugon sa pandamdam ng COVID-19, kasama ang pisikal na
pagdistansya, mga bagong protokol sa pagdidisimpekta at pangangailangan sa panakip
ng mukha. Magbasa nang higit pa tungkol sa mga hakbang na ito, at tingnan ang video
kung paano lumilipad sa pamamagitan ng LGB sa kasalukuyang mga pag-iingat.
Makikita malapit sa hangganan ng mga County ng Los Angeles at Orange, ang LGB ay
matatagpuan malapit sa maraming pangunahing atraksyon sa Timog California.
Tungkol sa Lungsod ng Long Beach
Tahanan ng humigit-kumulang na 480,000 katao, ang maramihang award-winning at
makabagong Lungsod ng Long Beach ay nag-aalok ng lahat ng mga world-class na
mga amenidad ng isang malaking metropolitan na lungsod habang nagpapanatili ng
isang pakiramdam ng indibidwal at magkakaibang kapitbahayan na magkakasama sa
baybayin ng California. Bilang isang buong-serbisyong charter na lungsod, ang Long
Beach ay tahanan ng Queen Mary, Aquarium of the Pacific, maraming mga museo at

sinehan, isang mataas na rating na school distrito, Long Beach Airport, at ang Port of
Long Beach. Ang Lungsod ay mayroon ding iginagalang na unibersidad at kolehiyo ng
lungsod, dalawang makasaysayang rancho, limang ospital, limang golf course, 171
parke, milya ng mga beach, mga marina, at mga landas ng bisikleta.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa For more information tungkol sa
Lungsod ng Long Beach, bumisita sa http://longbeach.gov/. Sundan kami sa social
media upang malaman ang pinakabagong balita: Facebook, Twitter, Instagram at
YouTube.
Tungkol sa Long Beach Airport
Itinatag noong 1923, ang Long Beach Airport (LGB) ay ang pinakalumang paliparan sa
California. Kabilang sa maraming mga parangal nito, ang LGB ay pinangalanang isa sa
Top 10 na paliparan sa 2020 USA Today 10Best Reader’s Choice travel award contest
para sa Best Small Airport. Ang LGB ay nag-aalok ng walang tigil na serbisyo sa
maraming lungsod ng U.S. habang sinusuportahan ang isang malusog na
pangkalahatang paglipad sa komunidad na may higit sa 300,000 taunang operasyon.
Ang paliparan ay isa ring malaking mapagkukunan ng aktibidad pang-ekonomiya at
trabaho, kung saan ang LGB Aviation Complex ay bumubuo ng $8.6 bilyon na epektong
pang-ekonomiya at pagsuporta sa 46,000 na trabaho. Ang LGB ay isang enterprise ng
Lungsod ng Long Beach na sumusuporta sa kanilang sarili at hindi tumatanggap ng
mga lokal na dolyar ng buwis. Ipinagmamalaki ng Paliparan ang sarili sa pag-preserba
ng pinapahalagang makaysaysayang pamana at pagpapanatili ng isang ligtas,
sustainable, at responsableng operasyon sa kapaligiran. Sundan kami sa Facebook
Instagram at Twitter @LGBAirport.

###

