
SALONIK VIP
SAMOLOTY REJSOWE I PRYWATNE

Cena i rodzaj usługi:

VIP Premium:
kompleksowa usługa VIP Premium w formule „ all inclusive” 
400 zł netto / za jednego pasażera przylatującego lub odlatującego za każdą rozpoczętą godzinę 
300 zł netto / za jedną osobę towarzyszącą (witającą lub żegnającą) za każdą rozpoczętą godzinę
dzieci od 4 do 12 lat  - 200 zł netto/za każdą rozpoczętą godzinę
dzieci do lat 3 bezpłatnie

Naszym Gościom VIP Premium zapewniamy:
miejsca parkingowe w bezpośrednim sąsiedztwie saloniku VIP na czas pobytu w saloniku
indywidualną kontrolę bezpieczeństwa, kompleksową odprawę biletowo-bagażową, paszportową 
oraz celną 
komfortową strefę wypoczynku w eleganckich wnętrzach
przekąski w formule „all-inclusive”, napoje ciepłe oraz zimne, napoje alkoholowe
asystę personelu przeszkolonego w zakresie protokołu dyplomatycznego, pełną dyskrecję wizyt
dodatkowe usługi na życzenie klienta: rezerwacje hoteli, transport do hotelu, kwiaty, dodatkowy catering
(do usługi doliczamy 20% wartości zamówienia)
indywidualny transport do/z samolotu

VIP Basic:
kompleksowa usługa VIP w formule Basic 
200 zł netto / za jednego pasażera przylatującego lub odlatującego za każdą rozpoczętą godzinę
100 zł netto / za jedną osobę towarzyszącą (witającą lub żegnającą) za każdą rozpoczętą godzinę
dzieci od 4 do 12 lat – 100 zł netto/za każdą rozpoczętą godzinę
dzieci do lat 3 bezpłatnie

Naszym Gościom VIP Premium zapewniamy:
miejsca parkingowe w bezpośrednim sąsiedztwie saloniku VIP na czas pobytu w saloniku
indywidualną kontrolę bezpieczeństwa, kompleksową odprawę biletowo-bagażową, paszportową 
oraz celną
komfortową strefę wypoczynku w eleganckich wnętrzach
słodkie przekąski, napoje soft
asystę personelu przeszkolonego w zakresie protokołu dyplomatycznego, pełną dyskrecję wizyt
dodatkowe usługi na życzenie klienta: rezerwacje hoteli, transport do hotelu, kwiaty, catering 
(do usługi doliczamy 20% wartości zamówienia)
indywidualny transport do/z samolotu.



VIP FAST TRACK:
usługa VIP Fast Track 
100 zł netto/ za jednego pasażera/ za jedną osobę towarzyszącą/ jednorazowe przejście
dzieci od 4 do 12 lat – 50 zł netto/jednorazowe przejście
dzieci do lat 3 bezpłatnie

Naszym Gościom korzystającym z przejścia VIP Fast Track zapewniamy:
szybkie i komfortowe przejście przez kontrolę bezpieczeństwa, przejazd do/z samolotu *

* uwaga: w przypadku rezerwacji usługi VIP Fast Track nie ma możliwości skorzystania z saloników VIP,
oczekiwanie na przejście odbywa się w holu

Opłaty dodatkowe:
parking VIP (według cennika)
wjazd na teren Portu kolumny aut oraz pilotaż : 1200 zł netto (do trzech aut)

Anulacja usługi:
powyżej 24 h przed wylotem/odlotem: bez opłat
poniżej 24h przed wylotem/odlotem: 100% wartości zamówienia
brak zgłoszenia anulacji: 100 % wartości zamówienia


