Lounge 4
AirportCity
Amsterdam Airport Schiphol ademt
de sfeer van een wereldstad en is een
lichtend voorbeeld van een AirportCity:
een toonaangevende efficiënte
luchthaven die haar bezoekers en de
daar gevestigde ondernemingen 24 uur
per dag en 7 dagen per week diensten
biedt die zij nodig hebben.
Schiphol Group is een luchthaven
onderneming met Amsterdam Airport
Schiphol als belangrijkste asset.
Wij willen duurzame waarde creëren
voor onze stakeholders, die verschillende
belangen hebben. In ons handelen staan
onze kernwaarden centraal: betrouwbaar,
efficiënt, gastvrij, inspirerend en
duurzaam. Onze missie is Nederland
via de Mainport Schiphol te verbinden met
belangrijke steden en regio’s in de wereld.
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Sprankelende Lounge 4
Lounge 4 is een sprankelende lounge waarin de passagier, zowel binnen als
buiten de winkels en de horecagelegenheden, de wachttijd aangenaam kan
doorbrengen. Elke winkel heeft een eigen identiteit.
Met Lounge 4 komen we tegemoet aan de behoeften van de passagier en
investeren we in kwaliteit.
De nieuwe lounge draagt bij aan het versterken van onze ambitie
Europe’s preferred Airport te zijn en blijven.

Sprankelende Lounge 4
Winkels
De passagier vindt in de lounge twee soorten
winkels. Één met alle traditionele See Buy Fly
producten tegen een scherpe prijs: Drank,
parfum, cosmetica, tabak, chocolade, boeken
en ook ‘special offers.’

De Urban Food Market is een trendy to-go concept,
uitgevoerd in een frisse, aantrekkelijke marktstijl.
In de grote wandkoeling kan de gast kiezen uit
drankjes, verse sappen, snacks en vers afgebakken
broodjes met bijvoorbeeld gegrilde kip
en gerookte zalm.

In de andere winkel wordt de passagier verleid met
een verrassend aanbod aan bekende merken op het
gebied van accessoires, fashion en bodycare.
Swatch staat bekend om haar trendy horloges.
Bij Gassan Trends vind je horloges en de leukste
sieraden van bekende merken zoals Buddha
to Buddha en Diesel.
Nieuw op Schiphol: bodycare van Philosophy.
Hier zijn fijne crèmes, bad- douche- en
verzorgingsproducten te koop.
Het Nederlandse merk Rituals Home & Bodycare is
er voor diverse producten voor lichaams- en
gezichtsverzorging, yogakleding en badlinnen tot
geurkaarsen, parfum, make-up en thee. In de winkel
is ook de mogelijkheid om deze producten rustig uit
te proberen.
Voor kleding en accessoires voor de moderne man is
er Tommy Hilfiger en helemaal nieuw voor Schiphol.
Net als het hippe Spaanse fashionmerk Desigual met
een kleurrijke collectie.

Horeca
De passagier kan kiezen uit twee horeca-outlets:
Urban Food Market en Light Lounge Café. Deze
restaurants hebben meerdere functies die per
dagdeel kunnen veranderen. Zo is het Light Lounge
Café overdag een sfeervol espresso café. Zodra de
avond valt verandert het in een hippe lounge bar.
De kleur van de verlichting zorgt voor deze
transformatie, maar ook de verandering van het
assortiment. Overdag kan de gast hier terecht voor
heerlijke Italiaanse Ciabatta broodjes met tonijn of
serranoham en salades. In de avonduren worden
verse pizza’s en pastamaaltijden geserveerd.

Services
In Lounge 4 kunnen passagiers gebruik maken van
twee shiatsu massagestoelen (€2 per 5 minuten),
een KPN internet zone, een ABN AMRO geldautomaat
en andere faciliteiten zoals Free WiFi.

Design
Qua design is gespeeld met een variatie in materiaal
en kleuren, maar ook in vormen. De Lounge voelt
gezellig en toegankelijk aan. Er is gekozen voor
meerdere zitopties, comfortabele zitplekken met
design meubels van Lensvelt en gezellig
zitten op de tribunes en op de wolkenbankjes.
Ook zijn er zitplekken gecreëerd met vliegtuigbankjes.
Leuk detail voor kinderen is dat zij glijdend de tribune
af kunnen. De nieuwe Lounge oogt fris door het
gebruik van grenen en blauw.

