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Naghahanda ang Long Beach Airport na Maglaan ng
Mga Slot ng Flight mula sa Listahan ng Naghihintay
Long Beach, CA – Bilang tugon sa kamakailang anunsyo ng JetBlue na iwan ang mga
natitira nitong mga puwang ng paglipad sa Oktubre, sisimulan ng Long Beach Airport
ang pormal na proseso ng muling pamamahagi ng mga puwang sa pamamagitan ng
isang itinatag na listahan ng paghihintay na mayroon nang kasamang tatlong
pangunahing carrier sa hangin. Ang iba pang mga sertipikadong carrier ng hangin ay
maaari ring humiling na maidagdag sa listahan ng paghihintay upang makasali sa
proseso ng alokasyon.
“Mayroon kaming isang listahan ng paghihintay sa Long Beach Airport na may
maraming mga carrier sa hangin, at ang pangangailangan ay nananatiling malakas,”
sabi ni Mayor Robert Garcia. “Kapag nakabawi na ang paglalakbay sa hangin mula sa
krisis ng COVID-19, inaasahan namin ang isang malakas na pagbawi.”
Isang kabuuang 17 na permanenteng puwang ng pagpapalipad ay malapit ng magamit.
Ang airport ay nag-aalok ng 41 permanente at 12 na supplemental na puwang ng
pagpapalipad. Ang mga suplemento na puwang ng pagpapalipad ay natatangi dahil sila
ay sumasailalim sa taunang pagsusuri sa kabuuang badyet ng paliparan.
“Pinahahalagahan ng aming mga pasahero ang karanasan ng boutique na paglalakbay
na inaalok namin, na may maraming panlabas na espasyo at isang
mapagwalang-bahala na kapaligiran,” sabi ng Direktor ng Long Beach Airport na si
Cynthia Guidry. “Maayos kaming nakaposisyon na makapagpatuloy na maging
pinipiling paliparan para sa Timog California at inaasahan naming na makarinig mula sa

mga carrier sa hangin tungkol sa kanilang mga interes sa aming magagamit na mga
puwang sa pagpapalipad.”
Ang tatlong mga carrier sa hangin sa listahan ng paghihintay para sa permanentend
mga puwang ng pagpapalipad ay - magkasunod-sunod - Southwest Airlines, Hawaiian
Airlines, at Delta Air Lines. Isang puwang ay iaalok sa bawat airline, bilang karagdagan
sa mga bagong papasok, na magkasunod-sunod hanggang ang mga puwang ay
nailaan. Kapag ang puwang ay naging libre, ang airport ay may 30 araw na ilaan ang
puwang sa nanghihiling na carrier.
Ang 53 na puwang ng pagpapalipad ay kasalukuyang inilalaan tulad ng sumusunod
(ang 17 na puwang ng JetBlue ay malapit nang magamit):
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Matatagpuan malapit sa hangganan ng mga County ng Los Angeles at Orange, ang
Long Beach Airport ay malapit sa maraming pangunahing mga atraksyon sa Timog
California.
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Tungkol sa Lungsod ng Long Beach
Tahanan ng humigit-kumulang na 470,000 katao, ang maramihang award-winning at
makabagong Lungsod ng Long Beach ay nag-aalok ng lahat ng mga world-class na
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, 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, landas ng bisikleta.
Para sa karagdagang impormasyon 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 1
 0Best 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, kasama ang LGB Aviation Complex na 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.

