1

Bên trong phi cơ riêng hạng sang lớn nhất thế giới : Boeing 787 Dreamliners
Chiếc Boeing 787 Dreamliners là phi cơ riêng lớn nhất thế giới, trị giá 290 triệu USD. – 15 ảnh Giá thuê chiếc máy bay 30 chỗ này vào khoảng 26.000 USD (khoảng 589 triệu đồng) một giờ.
Trên đường băng, chiếc Boeing 787
này có vẻ không khác gì các máy bay
thương mại khác.
Tuy nhiên, bên trong đã được sửa lại,
với những tiện nghi xa xỉ nhất, thậm
chí có thể còn hơn cả máy bay chở
nguyên thủ quốc gia.

Được gọi là “VVIP” vì độ sang trọng,
đây chính thức là phi cơ riêng lớn
nhất thế giới.

Chiếc máy bay đặc biệt này đang được
trưng bày ở sân bay Stansted,
London, Anh.
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Một tiếp viên hàng không bày bàn gỗ
với đồ sứ hạng sang để chuẩn bị cho
bữa ăn.

VVIP Boeing 787 Dreamliners trị giá
290 triệu USD.

Những chiếc ghế bọc da có thể ngả ra
thành giường được để rải rác quanh
cabin rộng 220 m2.
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Nhà tắm được mở rộng, với nội thất
ốp đá cẩm thạch, gỗ sồi và các đồ
dùng của hãng Jo Malone.

Hoa, khăn lụa và những chiếc bánh
macaroon đảm bảo hành khách có
một chuyến đi cao cấp.

Dreamliners là máy bay chở khách
thương mại với sức chứa từ 240 đến
335 hành khách.

Sau khi sửa lại, không gian rộng lớn
trên máy bay này chỉ dành cho 30
người.
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Những chiếc ly uống rượu bằng pha
lê được sử dụng cho bàn tiệc.

Nữ tiếp viên hàng không với trang
phục thanh lịch kiểm tra lại độ hoàn
hảo của đồ dùng.

Ghế sofa và gối được lựa chọn kỹ
lưỡng để đem lại sự thoải mái cho
hành khách.
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Những cuốn sách ảnh về hàng
không được bày trên bàn cà phê.

Với cabin rộng 220 m2, VVIP còn được mệnh danh là “căn hộ
tầng thượng bay”.

Chủ sở hữu của chiếc phi cơ riêng, Deer Jet, cũng tung ra một
gói du lịch hạng sang dành cho du khách.
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