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VIP & Business
Services
VIP Pass
Business Pass
Meet & Fly
General Aviation Executive Service
to pakiety usług dla pasażerów, którzy cenią
sobie czas i swoją prywatność oraz oczekują
indywidualnej obsługi w komfortowych
warunkach.
Zapewniamy:
- personel przeszkolony w zakresie protokołu
dyplomatycznego,
- komfortowe warunki do relaksu lub pracy
zarówno przed, jak i po podróży,
- kurtuazyjną kontrolę bezpieczeństwa,
odprawę paszportową oraz celną,
- błyskawiczną odprawę biletowo-bagażową
oraz transport limuzyną na pokład samolotu,
- dogodnie usytuowany parking bezpośrednio
przy terminalu.
Twoje korzyści:
- oszczędność czasu: wystarczy być na
lotnisku kilka minut przed wylotem,
- brak formalności: nasz personel zadba
o Twój bagaż i wszelkie dokumenty związane
z podróżą,
- prywatność i komfort: wydzielona strefa
odprawy, kontroli bezpieczeństwa
i oczekiwania na lot.

Wyróżnia nas
entuzjazm!
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VIP Pass
Business Pass
Meet & Fly
General Aviation Executive Service
We have introduced the above services to
accommodate our most elite passengers, who
value their time and privacy and appreciate
individual attention in a comfortable
environment.
We offer:
- dedicated airport staff trained in diplomatic
protocols,
- perfect conditions for working or relaxing,
both before or after travel,
- courtesy security check, passport and
customs control,
- express check-in and limousine transport to
the aircraft,
- spacious car park located very close to the
entrance to the terminal.
Your benefits:
- saving time: it is enough to be at the airport
couple of minutes prior the scheduled time
of departure,
- just relax: our staff will take care of your
boarding pass and baggage,
- privacy and comfort: a separate check-in,
security control, and waiting area.

VIP

High-flying
support
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W ramach pakietu VIP Pass oferujemy
kompleksową obsługę dla najbardziej
wymagających pasażerów przylatujących
i odlatujących z Wrocławia, a także dla osób
chcących powitać lub pożegnać swoich gości
w strefie VIP naszego lotniska. Szanujemy Twój
czas i prywatność, dbamy o komfort i wygodę.

Zapewniamy prywatność
w miejscu publicznym
Oferujemy:
- dogodnie usytuowany parking bezpośrednio
przy terminalu z osobnym wejściem do strefy
VIP,
- kurtuazyjną kontrolę bezpieczeństwa,
odprawę paszportową oraz celną,
- indywidualną odprawę biletowo-bagażową
i przejazd limuzyną do i z samolotu,
- eleganckie salony VIP wyposażone w stylowe
i komfortowe meble oraz nowoczesny sprzęt,
- smaczne przekąski, szeroką ofertę alkoholi
i napojów bezalkoholowych, wybór herbat
i wielu rodzajów aromatycznej kawy, a na
życzenie również catering,
- prasę krajową i międzynarodową, WiFi, iPady,
TV i kino domowe,
- dedykowany personel przeszkolony
w zakresie protokołu dyplomatycznego.
SUPER FAST TRACK – KILKA MINUT
PRZED ODLOTEM!
W ramach pakietu VIP Pass pasażerowie
mogą skorzystać z opcji Super Fast Track.
Zapewniamy ekspresową obsługę wystarczy przyjechać na lotnisko kilka minut
przed odlotem.

Twoja wygoda
nasza pasja
Usługa szyta
na miarę
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As part of our VIP Pass package, we offer
comprehensive services for the most elite
passengers arriving and departing from
Wrocław, as well as for those who would like
to welcome or bid farewell to their guests
in our VIP area. We respect your time
and privacy and will ensure your comfort
and convenience.

VIP Pass

We make you feel private in a
public space
We offer:
- ample car park located close to the separate
entrance to the VIP area,
- courtesy security check, passport
and customs control,
- individual express check-in
and transportation to the aircraft
by limousine,
- exclusive VIP lounge with stylish furniture
and modern equipment,
- delicious refreshments, wide range
of alcohols and soft drinks, a great variety
of tea and aromatic coffee, catering
on request,
- international and domestic press, WiFi, iPads,
TV and home cinema,
- dedicated airport staff trained in diplomatic
protocols.

VIP

SUPER FAST TRACK – A FEW MINUTES
BEFORE DEPARTURE!
Our VIP Pass allows you to use the Super
Fast Track service – you can arrive at the
airport as little a few minutes before your
departure.

Your comfort
is our passion
Tailor-made
service
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Business Pass
Pakiet Business Pass to:
szybkie przejście przez kontrolę
bezpieczeństwa: Business Class Fast
Track,
oczekiwanie na lot w saloniku Executive
Lounge:
- kameralne wnętrza, stylowe meble,
- komfortowe warunki do pracy i odpoczynku,
- smaczne przekąski, bogata oferta alkoholi
i napojów bezalkoholowych,
- wybór herbat i wielu rodzajów aromatycznej
kawy,
- prasa krajowa i międzynarodowa,
- szerokopasmowy internet i telewizja
satelitarna.
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General Aviation Executive Service:
The Business Pass package offers:
quick security check: Business Class Fast
Track,
waiting for departure in Executive
Lounge:
- intimate interiors, stylish furniture,
- comfortable conditions for work and rest,
- delicious refreshments, wide range of
alcohols and soft drinks,
- a great variety of tea and aromatic coffee,
- international and domestic press,
- broadband Internet, satellite TV.

Executive Service obejmuje kompleksową,
indywidualną obsługę w wydzielonej od
zwykłego ruchu pasażerskiego Strefie
Executive:
- priorytetowe stanowisko postojowe dla
samolotów,
- osobny podjazd i wejście,
- kurtuazyjna kontrola bezpieczeństwa,
- obsługa bagażu (na płycie lotniska oraz w
terminalu),
- kontrola celna i graniczna w saloniku VIP,
- transport limuzyną z i do samolotu,
- komfortowy salonik VIP.

Zrelaksuj się.
Resztę zrobimy
za Ciebie.

Executive Service consists of individual
service in the designated Executive Area:
- priority aircraft parking position,
- separate driveway and entrance,
- courtesy security check,
- baggage/porter service (airside and landside),
- customs and immigration control in the VIP
lounge,
- limousine transport for guests to and from the
aircraft,
- comfortable VIP lounge.

Relax.
We will do
the rest.
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Meet & Fly
W ramach pakietu Meet & Fly proponujemy
idealne miejsca do pracy i na spotkania
biznesowe:

Within our Meet&Fly package we offer the
perfect setting for working or conducting
business meetings:

- salę konferencyjną na 20-100 osób,
- salkę konferencyjną na maksymalnie 8 osób,
- wyposażone biura.

- conference room for 20-100 persons,
- conference room for maximum 8 persons,
- well-equipped offices.

Ponadto do wynajęcia na spotkania
i konferencje biznesowe oferujemy strefę VIP
na maksymalnie 50 osób, w tym salon VIP na
30 osób oraz VIP Superior na 10 osób oraz salkę
konferencyjną na 10 osób.

In addition, you will be able to rent out our VIP
area, which can fit a maximum of 50 people.
Our VIP room can fit 30 people, while our VIP
Superior room and conference room in the VIP
area can each accommodate up to 10 people.

Na życzenie zapewniamy sprzęt multimedialny
i catering.

Equipment for presentation and catering are
both available on request.

Twoje miejsce
na spotkanie
biznesowe
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Your place for
business meetings
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KONTAKT/ CONTACT
e-mail: vip@airport.wroclaw.pl
tel: 71 35 81 438, 71 35 81 417
Formularz rezerwacyjny dostępny na stronie
www.airport.wroclaw.pl w zakładce „VIP &
Business Services”/ Booking form available
on www.airport.wroclaw.pl in „VIP & Business
Services” section.

VIP & Business

Services
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