
دام. ز طوال الرحلة. مطار أمس�ت سفر مم�ي

ة للسفر ز طريقة مم�ي
خاء ي هذه الخدمة الخصوصية المطلوبة، ومكانًا لالس�ت

ي شيفول )سخيبول(. إذ أننا نوفر لك �ز
ًا للسفر �ز ز  تمثل خدمة الشخصيات المهمة الطريقة الأك�ث تم�ي

ي خدمة الشخصيات المهمة لرحالت المغادرة
ز طائراتها. ويمكنك الحجز �ز ي تسافر عىل م�ت

ان ال�ت كة الط�ي  إضافة إىل الخدمة الشخصية، وذلك بغض النظر عن �ث
انزيت .ورحالت الوصول وكذلك لسفر ال�ت

دام شيفول ي مطار أمس�ت
خدمة الشخصيات المهمة �ف

ء عنك، بدًءا من إقامتك ح�ت نهاية رحلتك. فنحن نهتم ي
ي مركز الشخصيات المهمة يتولون كل �ث

ز لنا �ز ز التابع�ي  فخامة السم تكفي: فأنت تحصل عىل خدمة رفيعة المستوى. إذ أن الموظف�ي

ي إحدى صالتنا الأنيقة. ويمكنك العمل، أو مشاهدة آخر
 بإجراءات تسجيل وصولك، ونقل الأمتعة وإنهاء الأمور الرسمية المتعلقة بجواز السفر، بينما تستمتع أنت بتناول وجبة خفيفة �ز

ة سوف نصطحبك إىل نقطة الفحص ز ة وج�ي ي سالم وهدوء بينما تنتظر رحلتك. بل إنه يتوفر لدينا حمام اغتسال إذا أردت أن تستحم وتنتعش �يًعا. وقبل مغادرتك بف�ت
خاء �ز  الأخبار، أو الس�ت

لء مركز الشخصيات المهمة. سيتم اصطحابك بعد ذلك إىل طائرتك بشكل أنيق ومهذب ز ي تُحجز ل�ز
ي المخصصة لنا ال�ت

.الأم�ز

دام شيفول من 6 صباًحا إىل 11 مساًء، طوال أيام الأسبوع ي مركز الشخصيات المهمة بمطار أمس�ت
.مواعيد العمل �ز

ي مطار شيفول
مركز خدمة الشخصيات المهمة �ف
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يبة القيمة المضافة) الأسعار الأساسية1) من 1 يناير 2018 (غ�ي شاملة �ف

يورو 315 
يورو 125

سعر المسافر الأول

ي
كل مسافر إضا�ز

الرحالت القادمة / المغادرة)2

يورو 445
يورو 185

سعر المسافر الأول

ي
كل مسافر إضا�ز

انزيت سفر ال�ت

مجانًا
يورو 50

ي كل وفد
السعر لأول شخصي �ز

ي ضمن برنامج اللقاء والتحية
كل شخص إضا�ز

اللقاء والتحية3(

مجانًا
يورو 100
يورو 315

ح�ت 24 ساعة قبل موعد إقالع أو وصول الرحلة المحجوزة
من 24 ساعة قبل الموعد إىل موعد إقالع أو وصول الرحلة المحجوزة

ل ظهور

لغاء)4 الإ

يورو 100 من 24 ساعة قبل الموعد إىل موعد إقالع أو وصول الرحلة المحجوزة، مع رسوم إضافية ي آخر دقيقة
الحجز �ز

يورو 100 من 24 ساعة قبل الموعد إىل موعد إقالع أو وصول الرحلة المحجوزة، مع رسوم إضافية ي الحجوزات)4
تغي�ي �ز

يورو 150 ي المطار
استخدام سيارة ليموزين إضافية أو حافلة فخمة �ز

اب1. خدمة الشخصيات المهمة تشتمل عىل: تسجيل الوصول، ترتيبات الأمتعة، الأمور الرسمية الخاصة بجوازات السفر، والنقل بسيارة ليموزين/حافلة فخمة/سيارة خاصة مناسبة، وتوف�ي الطعام وال�ث
ي حال التوافر.

ة أو إحدى صالتنا الخاصة، �ز ز ويمكنك استخدام إحدى غرف الشخصيات المهمة المم�ي
ز قبل المغادرة، أو لمدة ساعة واحدة بعد الوصول )بحد أقص 3 أشخاص(. ي مركز الشخصيات المهمة مجانًا ح�ت ساعت�ي

إذا كنت تستخدم خدمة الشخصيات المهمة، يمكنك استخدام مرافق اللتقاء والمقابلة �ز
( استخدام منطقة النتظار المخصصة لهم. ز والمساعدين )باستثناء الحرس الشخصي يُتوقع من السائق�ي

، يكون السعر مضاعًفا. لغاء وتغي�ي الحجوزات سارية لعدد خمسة أشخاص بحد أقص. بالنسبة لخمسة أشخاص أو أك�ث أسعار الإ
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