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Hiniling ng Southwest Airlines ang Lahat ng mga
Magagamit ng Puwang ng Paglipad sa Paliparan ng
Long Beach
Long Beach, CA - Hiniling ng Southwest Airlines ang bawat isa sa 17 na mga puwang
ng paglipad na kamakailan-lamang nalibre sa Paliparan ng Long Beach (LGB, inisyal sa
Ingles). Ang mga permanenteng puwang ng paglipad ay nalibre nang i-anunsyo ng
JetBlue na titigil na ito ng pagpapatakbo mula sa LGB hanggang Oktubre 6.
“Ang mabilis na pag-pickup ng mga nalibreng puwang ng paglipad sa Paliparan ng
Long Beach ay isang testamento ng lakas ng aming paliparan at ang kanilang pangako
na magtagumpay dito sa Long Beach,” sabi ni Mayor Robert Garcia.
Noong Hulyo 28, nakipag-ugnay ang LGB sa mga air carrier, inaanyayahan silang
idagdag ang kanilang mga pangalan sa listahan ng paghihintay sa pagtatapos ng
negosyo sa Agosto 28; ang ilang mga carrier ay nagpahayag ng interes, ngunit
ipinahiwatig na ang tiyempo ay hindi perpekto. Ang Delta Air Lines at Hawaiian Airlines,
na nasa permaneneteng listahan ng paghihintay, ay tumangging kumuha ng
karagdagang mga puwang sa ngayon. Bilang isang resulta, batay sa mga pamamaraan
at protokol na nakabalangkas sa Seksyon 4 ng Resolusyon ng Konseho ng Lungsod
No. RES-18-0179, iginawad sa Southwest Airlines ang lahat ng 17 permanenteng mga
puwang ng paglipad.
Wala pang mga anunsiyo na nagawa patungkol sa mga bagong destinasyon, ngunit
inaasahan na tataasan ng airline ang kasalukuyan nitong pag-aalok ng mga walang tigil
na destinasyon mula sa LGB. Noong huling bahagi ng Mayo, inanunsiyo ng Southwest
ang bagong walang-tigil na serbisyo sa Austin at Phoenix, na unang itinakdang
magsimula sa Nobyembre, ngunit ang serbisyo sa Phoenix ay magsisimula na ngayong
Setyembre.
“Ito ay isang boto ng kumpyansa sa karanasan sa paglalakbay na butik na inaalok
namin sa aming paliparan,” sinabi ng Direktor ng Paliparan na si Cynthia Guidry. “Kami

ay nasasabik na makita ang Southwest na taasan ang kanilang presensya sa LGB at
nagpapasalamat sa kanilang patuloy na pakikipagsosyo.”
Sinimulan ng Southwest ang serbisyo sa LGB noong 2016 at patuloy na dinagdagan
ang serbisyo nang malibre and mga puwang ng paglipad. Bilang isa sa pinakamahigpit
na paliparan na nag-kokontrol na ingay sa bansa, nag-aalok ang LGB ng kabuuan 53
na puwang ng paglipad, 41 dito ay permanenete at 12 ay suplemento at napapasailalim
sa pagsusuri ng taunang badyet sa ingay.
“Ang Southwest ay nagtatag ng mga dekada ng walang pagbabago bilang hometown
carrier ng California at sa lalong madaling panahon ay mag-aalok ng higit pa para sa
Long Beach, sabi ni Andrew Watterson, Executive Vice President & Chief Commercial
Officer ng Southwest Airlines. “Kami ay nagpapasalamat para sa pagkakataong ito na
magbigay ng mas higit na halaga at abot sa aming mga Kustomer na nasa LA Basin na
mas gusto ang Long Beach, isa sa sampung paliparan na pinagsisilbihan namin sa
buong estado.”
Sa anunsyo ngayon, ang mga puwang ng paglipad ng LGB ay inilalaan tulad ng
sumusunod:
Air Carrier
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Southwest
Airlines

25

9

34

Delta Air Lines

9

3

12

American
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3

0

3
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2

0

2

FedEx

1

0

1

UPS

1

0

1

TOTAL

41

12

53

Ngayon na ang mga puwang ng paglipad ay iginawad, ang pagkakasunod-sunod ng
listahan ng paghihintay para sa anumang bagong permanenteng puwang ng paglipad
na magagamit sa hinaharap ay na-update tulad ng sumusunod:

1. Hawaiian Airlines
2. Delta Air Lines
3. Southwest Airlines
Tulad ng mga paliparan sa buong bansa, nakakita ang LGB ng hustong pagbawas ng
trapiko ng mga pasahero dahil sa COVID-19 pandemya. Nag-aalok ang LGB ng isa sa
ilang mga panlabas na courcourse sa bansa, panlabas na pagsakay, at isang
pakiramdam ng maliit na bayan. Nitong mga nakaraang buwan, ang Paliparan ay
nakakita ng isang katamtamang pagtaas sa trapiko ng mga pasahero.
Makikita malapit sa hangganan ng mga County ng Los Angeles at Orange, ang
Paliparan ng Long Beach ay matatagpuan malapit sa maraming pangunahing atraksyon
sa Timog California.
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
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para sa Pinakamagaling na Maliit na Paliparan. 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.
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, at ang Port of
Long Beach, pati na rin ang mga award-winning na kagawaran ng Lungsod kabilang
ang Kalusugan, Parke, Libangan at Marina, Mga Serbisyong Pagpapaunlad at iba pa.
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 Lungsod ng Long Beach, bumisita sa
http://longbeach.gov/. Sundan kami sa social media upang malaman ang pinakabagong
balita: Facebook, Twitter, Instagram at YouTube.
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