جناح كبار الشخصيات V I P

 /جناح كبار الشخصيات / VIP
 اجواء عالمية على مساحة كبيرة 1200م حديقة البيرة البافارية اجواء عمل هادئه. أجنحة خاصة فضال عن جناح مؤتمرات مجهز. حمامات فسيحة. صالة تدخين راقية. غرفة صالة عامة /خدمة كبار الشخصيات / VIP
 تسجيل الدخول للسفر وتخليص االمتعة. فحص امني خاص ,مراقبة جوازات سفروجماركخاصة. ليموزين نقل بين جناح كبار الشخصيات والطائرة -توفير وسائل الراحة اإلضافية.

لقد شيدنا جناح كبار الشخصيات VIP
الفاخرمع المناظر الطبيعية في الجناح الجنوبي من المبنى رقم
 .1جرب هذه الخدمة التي ال تضاهى من المرافق الفخمة
والممتازة التي يمكن حجزها بشكل مستقل ،بغض النظر عن
شركة الطيران وفئة الحجز/الدرجة.

/اتصل بنا /
هيئة مطار ميونخ
قسم خدمات كبار الشخصيات
Phone +49 89 975-2 13 33
Fax
+49 89 975-2 13 36
mailto: vip@munich-airport.de
www.munich-airport.de/vip

جناح كبار الشخصيات
خدمات
كبار
الشخصيات

األسعار

التمتع بجميع خدمات كبار الشخصيات عدا خدمات األجنحة الفندقية

الخدمات

السعر األساسى
الشخص اإلضافى

السفر والوصول

290 €
140 €

السعر األساسى للشخص الواحد جميع التنقالت المرتبطة بالسفر والوصول حتى
ثالث ساعات
الشخص اإلضافى

380 €
190 €
للشخص الواحد للساعة(غير سارية 60 €/
على األجنحة الفندقية)
بدون رسوم

البقاء ألكثر من ثالث ساعات

اسعار الوقت اإلضافى

أكثر من أربع وعشرون ساعة قبل السفر

اإللغاء

أربع وعشرون ساعة فأقل

 %60خصم من القيمة اإلجمالية بحد أقصى
 600يورو
100%

عدم اإلبالغ
فى حالة الحجز قبل إثنى عشرة ساعة

األسعار الخاصة بالحجز المتأخر

على القيمة اإلجمالية للحجز 20%

لكل شخص مرافق (مودع أو مستقبل) لإلقامة فى الجناح

الشخص المرافق

بدون رسوم

ثالثة حقائب لكل شخص

األمتعة

على كل حقيبة 10 €

إبتداء من الحقيبة الرابعة

30 €

الرحالت الخاصة

يجب السؤال مسبقاً

الحجز الفندقى يحتوى على الوجبات الخفيفة والمشروبات المتنوعة بجانب خدمات كبار الشخصيات المعتادة

األجنحة
الفندقية

الخدمات

قصر ليندر هوف
)مع حمام وبار وغرفة عمل خاصين(
قصر نوى شفان إشتين
)مع غرفة إجتماعات وبار غرفة طعام(

قصر إشاليس هايم
)مع صالة لإلجتماعات(

قصر نيمفين بورج
)مع غرفة للنوم وغرفة للعمل وبار(
230 €

للساعة األولى

190 €

للساعة األولى

120 €

على كل ساعة إضافية

100 €

على كل ساعة إضافية

1.250 €
30 €
خصم 50%

لليوم الكامل
عضو اإلجتماع بدون خدمة كبار الشخصيات ا
فى حالة الحجز ألكثر من خمسة أشخاص

1.050 €
30 €
خصم 50%

لليوم الكامل
للزائر بدون خدمة كبار الشخصيات
فى حالة الحجز ألكثر من خمسة أشخاص

جميع األسعار يضاف إليها الضريبة المضافة
الحجز حسب اإلمكانية رجاءاً مراعاة وجوب التسجيل قبل  72ساعة

إذا كنتم وكالء رسميين للرحالت ولديكم أسئلة بخصوص الحجوزات أو األسعار يمكنكم مراسلتنا عبر موقعنا اإللكترونى
vipwing@munich-airport.de.
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VIP Services
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VIP WING

We have constructed a luxurious
VIP landscape for you in the south wing
of Terminal 1. Experience this unequalled
symbiosis of lavish facilities and excellent
service. Can be booked independently,
regardless of your airline and booking class.

/ VIP WING /
_ International atmosphere in an area of
1,200 m2
_ Bavarian beer garden (as of 2012)
_ Quiet workspaces and offices
_ Individual suites as well as one equipped
conference suite
_ Spacious bathrooms
_ Elegant smoking lounge
_ Non-denominational prayer room

/ CONTACT /
Flughafen München GmbH
VIP Services
Telefon +49 89 975-2 13 33
Telefax +49 89 975-2 13 36
E-Mail: vip@munich-airport.de
www.munich-airport.de/vip

/ VIP Service /
_ Check-in and baggage handling
_ Own security check, passport control and
customs clearance/VAT refund
_ Limousine transfer between VIP WING and
aircraft
_ Further amenities provided
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VIP Services

VIPWING
Services

Use of all functional areas of the VIP WING; all VIP related Services included (with exeption of the suites)

Prices

Departure or arrival

Basic price for one person

290 €

Each additional person

140 €

Transfer
(this covers arrival and departure within max. 3 hours)

Basic price for one person

380 €

Each additional person

190 €

Extra VIP time

In case of a stay in our lounge for more than 3 hours

Cancellation Fee

Up to 24 h prior to the flight
as from 24 h prior to the flight

60 €/h per person (not applicable when
suite is booked at the same time)
Free of charge
60 % of the order value up to max. 600
€
100%

No Show
Last Minute Fee

In case of booking request is forwarded less than 12
hours before the flight

Accompanying person(s)/
„Meet and Greet“

Per accompanying person staying with the VIP
guest in the lounge or suite area

Baggage

3 suitcases per person

20% of the order value
30 €
Free of charge
Plus 10 € per piece of luggage

As of the 4th piece of luggage
Special flights

Services

Upon request

VIP
Suites

Exclusive use of a suite. Basic catering available in the suite.
Use of all functional areas of the VIP WING.

Linderhof Caste
(with private bathroom, lounge and working area)
Neuschwanstein Castle
(with private dining/conference table and lounge section)

Schleißheim Castle
(fully equipped conference suite)

Nymphenburg Castle
(with sleeping, working and lounge section)
For the first hour

190 €

For the first hour

230 €

For each additional hour or part thereof

100 €

For each additional hour or part thereof

120 €

Daily rate (from 8 hours)
Visitor without VIP service
With accompanying booking of a VIP
service for more than 5 persons

VIP
Service

1.050 €
30 €
50%
discount

Daily rate (from 8 hours)
Conference participant without VIP service
With accompanying booking of a VIP service for
more than 5 persons

1.250 €
30 €
50%
discount

_ all prices excl. VAT
_ all bookings are subject to availability; please observe our 72-hour-in advance notice

_ If you are a commercial travel agency and have questions concerning our prices please do not
hesitate to contact us at vipwing@munich-airport.de.

