
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

رقم الهاتف: 2180 601 20(0) 31+ 

vipcentre@schiphol.nl

schiphol.nl/vip

ز قبل انطالق الرحلة، ومدة ساعة بعد الوصول.  ي مركز الـ VIP لمدة تصل إىل ساعت�ي
 إن الستعانة بخدمة الشخصيات المهمة )VIP( تمّكنك من البقاء �ز

ز السفر مجانا من خالل مركز الشخصيات المهمة. . يسمح لالأطفال الذين يصل عمرهم إىل عام�ي ي
ائب( عن كل ساعة من الوقت الإضا�ز سيتم احتساب 185 يورو إضافية )بدون احتساب ال�ز

دام )توقيت جرينتش +1(. 3 المواعيد المذكورة بتوقيت أمس�ت
ضافية بمبلغ 100 يورو.  ي عدد الأشخاص، تكون المصاريف الإ

4  إذا حدث تغي�ي �ز
. ، باستثناء الحرس الشخصي ز ي مقاعدهم حسب تعليمات الموظف�ي

ز وطاقم الدعم الجلوس �ز يجب عىل السائق�ي

(1

(2

(3

(4

خدمة الشخصيات المهمة

يبة ي ذلك �ف
 بما �ف

القيمة المضافة
يبة  غ�ي شاملة �ف

القيمة المضافة اوح أسعار خدمة الشخصيات المهمة لعام  ت�ت

يورو 471,90
يورو 211,75

  يورو 390
يورو 175

 السعر للمسافر الأول

ي
كل مسافر إضا�ز

رحلة الوصول أو المغادرة)1

يورو 635,25
يورو 314,60

يورو 525
يورو 260

السعر للمسافر الأول

ي
كل مسافر إضا�ز

النقل

تكلفة إضافية
بنسبة %50

تكلفة إضافية
بنسبة %100

تكلفة إضافية
بنسبة %50

تكلفة إضافية
بنسبة %100

ي غضون 36 ساعة قبل موعد انطالق الرحلة الجوية المجدولة أو وصولها (3
�ز

ي غضون 36 ساعة قبل موعد انطالق الرحلة الجوية المجدولة أو وصولها
�ز

ة )2 ي اللحظة الأخ�ي
ضافية �ف المصاريف الإ

طلب/تغي�ي الحجوزات:

لغاء: الإ

مجانًا 
يورو 102,85
يورو 223,85

مجانًا 
يورو 85

يورو 185

ز لكل وفد أول شخص�ي

ي
 كل مندوب مقابلة وترحيب إضا�ز

استخدام سيارة ليموزين أو حافلة فاخرة بالقرب من المطار بمبلغ

خدمات اضافية
حيب)4  مندوبو المقابلة وال�ت

مصاريف إضافية


