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Para sa Agarang Paglabas

Ngayong Tag-Init ang Long Beach Airport ay
Nag-a-alok ng Bagong Kasaganahan sa Paglalakbay
Long Beach, CA – Ang Long Beach Airport (LGB) ay naglabas ng isang video ngayon
na nagha-highlight sa bagong posisyon ng Airport bilang isang pangunahing
paglulunsad para sa paglalakbay sa Hawaii. Abeylabol ang video sa kasalukuyang
binuo ng lgb.org/hawaii webpage, na nagsisilbing isang gabay para sa mga tip sa
paglalakbay sa labas ng LGB, mga iskedyul ng paglipad at iminungkahing mga ruta
para sa mga manlalakbay na nagpaplano ng isang bakasyon sa mga isla.
“Sa pagbawi namin galing sa pandemya ay patuloy kaming nakakakita ng malakas na
pangangailangan mula sa aming mga kasosyo sa tagapagdala sa panghimpapawid,
pati na rin ang naglalakbay na publiko,” sabi ni Alkalde Robert Garcia. “Ang
paglalakbay sa paglilibang sa Hawaii ay isa sa pinaka maliwanag na lugar ng pagbawi
para sa aming paliparan.”

Unang nagsimula noong 2018 sa isang solong ang-araw-araw na paglipad sa Hawaiian
Airlines patungong Honolulu ay ang isang serbisyo mula sa LGB patungong Hawaii ay
tumaas sa kasalukuyang iskedyul ng limang pang-araw-araw na paglipad sa mga isla.
Nag-aalok ngayon ang Hawaiian Airlines ng isang pang-araw-araw na paglipad sa
Honolulu at isa pa sa Maui. Ang Southwest Airlines ay nagsimulang lumipad sa Hawaii
noong Marso 2021 at ngayon ay nag-aalok ng dalawang pang-araw-araw na flight sa
Honolulu at isa sa Maui.

Ang 60 na segundong video na ginawa ng LBTV, na ipinakita ang mga pananawin at
tunog ng Hawaii at nag-aalok ng apat na kadahilanan upang piliin ang nagwaging
award na paliparan bilang pinakamagandang lugar upang magsimula ng bakasyon sa
Hawaii: ang madaling LGB, may kaginhawaan, maikling oras ng paghihintay, ang may
kakayahang maghintay para sa isang paglipad habang nasisiyahan sa sariwang hangin
habang nasa labas na concourse at ang mala resort na kapaligiran. Ang lgb.org/hawaii
ay nag-aalok din ng webpage ng mga gamit sa pagpaplano ng paglalakbay tulad ng
mga iskedyul ng paglipad, mga link sa mga pasadyang itineraryo, paglalakbay at ang
makabagong impormasyon tungkol sa mga kinakailangan sa pagsusuri sa COVID-19
ng Estado ng Hawaii.

“Nais naming gawing mas madali hangga’t maaari para sa mga residente ng Timog
California na piliin ang Long Beach Airport para sa kanilang mga paglalakbay,” sinabi
ni Direktora ng Long Beach Airport na si Cynthia Guidry. “Nag Alok kami ng isang
maginhawa at natatanging karanasan na alam naming masisihayan ang mga
manlalakbay.”

Tulad ng Ibang mga paliparan sa buong bansa, ang trapiko ng pasahero ng LGB ay
bumulusok sa panahon ng pandemya, ngunit kamakailan ay nakaranas ng isang
makabuluhang pagtaas.
Ang mga numero ng pasahero noong Abril 2021 ay
bumulusok ng 2,456% na porsyento kung ihahambing noong Abril 202 ngunit mananatili
pa rin sa halos 55% porsyento ng mga bago pa ng magpandemya sa bilang ng mga
paglalakbay. Habang dumadami ang mga pagbabakuna at nagdaragdag ng maraming
mga paglipad ng mga air carrier at inaasahan na patuloy na tataas ang mga numero ng
pasahero ng LGB.
Tungkol sa Lungsod Long Beach

Tahanan ng humigit-kumulang na 470,000 katao, nagwagi ng maraming mga premyo ay
ang makabagong Lungsod ng Long Beach na nag--aalok ng lahat ng mga amenities na
katulad ng isang malaking lungsod habanag pinapanatili ang isang malakas na may
katuturan ng indibidwal at magkakaibang kaptibahayan na nagtatampok ng magkasama
sa baybayin ng California. Bilang isang may serbisyong charter na lungsod, ang Long
Beach ay tahanan ng Queen Mary, Aquarium of The Pacific, maraming mga museo at
sinehan, mga distrito ng mga lubhang mataas na estado na mga paaralan, Long Beach
Airport, at ang Port of Long Beach. Ang Lungsod ay mayroon ding respetadong mga

unibersidad at kolehiyo, dalawang makasaysayang rancho, limang ospital, limang golf
courses, 171 daang parke, milya-milyang dalampasigan, marinas, at mga daanan ng
bisikleta.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Lungsod ng Long Beach, bisitahin ang
http://longbeach.gov/. Sundan kami sa sosyal midia para sa mga bagong 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 kamangha-manghang mga premyo, ang LGB ay
tinanghal na isang Nangungunang 10 Paliparan sa California sa 2020 USA Today sa 10
Paliparan. Nag-aalok ang LGB ng non-stop sa serbisyo sa 16 na mga Lungsod sa U.S.
habang sinusuportahan ang isang malusog na komunidad ng abyasyon na may higit sa
300,000 daang libong taunang mga operasyon. Ang paliparan ay mapagkukunan din
ng malaking aktibidad na pang ekonomiya at trabaho kasamand LGB Aviation Compex
na bumubuo ng $8.6 bilyong dolyar sa pang-ekonomiyang epekto at pagsuporta sa
46,000 na libong mga trabaho. Ang LGB ay isang sumusuporta sa sarili na negosyo ng
Lungsod ng Long Beach at hindi tumatanggap ng mga lokal na dolyar sa buwis.
Ipinagmamalaki ng paliparan ang sarili nitiong pinangangalagaang itinuturing na
makasaysayang legado at pinapanatili ang operasyon na may isang ligtas at
responsableng kapaligiran.
Sundan kami sa Facebook, Instagram and Twitter
@LGBAirport.
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