Executive Lounge
UWAGA! NOWOŚCI W NASZEJ OFERCIE:
- SPECJALNA PROMOCJA DLA KLIENTÓW
PARKINGU VIP. PRZY REZERWACJI MIEJSCA PARKINGOWEGO
WSTĘP DO EXECUTIVE LOUNGE + FAST TRACK TYLKO 49 PLN
ZAREZERWUJ PARKING JUŻ TERAZ!
- TRANSPORT LIMUZYNĄ DO SAMOLOTU
ZAKRES USŁUGI
REGULAMIN USŁUGI
FORMULARZ REZERWACJI
Salon Executive Lounge zlokalizowany w strefie po kontroli bezpieczeństwa, jest komfortowym miejscem
przystosowanym do pracy i relaksu przed podróżą. Wyposażony jest w stanowiska komputerowe oraz stoliki, przy
których można wygodnie pracować z własnym komputerem, korzystając z bezprzewodowego dostępu do Internetu.
Dla osób pragnących się zrelaksować przygotowaliśmy specjalna strefę wyposażoną w komfortowe fotele.
Salon oferuje szeroki wybór ciepłych i zimnych napojów, alkoholi oraz
Szeroka gama codziennej prasy

różnego rodzaju przekąsek i słodyczy.

oraz różnorodnych programów telewizyjnych zapewnia dostęp do

najświeższych

informacji ze świata.
Salon EL otwarty jest codziennie w godzinach 4:30 - 21:00
Z Executive Lounge we Wrocławiu mogą korzystać :
Pasażerowie podróżujący liniami LOT, Lufthansa i SAS posiadający
wraz z jedną osobą

aktualną kartę Star Alliance o statusie Gold

towarzyszącą lub bilet lotniczy tych linii w klasie biznes bez osób

towarzyszących.

Pasażerowie podróżujący liniami SAS w taryfie SAS PLUS
Posiadacze kart Priority Pass wraz z osobami towarzyszącymi. (Informacje o Priority Pass na stronie:
www.prioritypass.com)
Posiadacze kart DragonPass wraz z osobami towarzyszącymi. (Informacje o DragonPass na stronie:
www.dragonpass.com.cn).
Posiadacze kart Diners Club i Citibank,
Pasażerowie posiadający zaproszenia LOT do salonu EL (obowiązuje wyłącznie wraz z biletem LOT).
Pasażerowie i firmy, które zawarły umowy z Portem Lotniczym Wrocław na usługi Executive Lounge.
Pasażerowie posiadający ważne karty wstępu do Executive Lounge wydane przez Port Lotniczy Wrocław
Pasażerowie, którzy uiszczą jednorazową opłatę w kwocie 79 zł brutto.
Uwaga : Promocyjną cenę 49 zł oferujemy:

- posiadaczom karty Silver Star Alliance lecącym liniami PLL LOT, Lufthansa, SAS
- posiadaczom karty Gold i Silver lecącym liniami EUROWINGS
- klientom parkingu VIP. ZAREZERWUJ PARKING JUŻ TERAZ!

Zarezerwuj taniej on-line
Osoby i firmy zainteresowane wykupieniem indywidualnych kart wstępu
usługi Executive Lounge prosimy o

do salonu EL lub podpisaniem umowy na

kontakt: Izabela Prażmowska, tel. (71) 35 81 438, e-mail:

i.prazmowska@airport.wroclaw.pl
Uprzejmie informujemy, że na terenie salonu obowiązuje całkowity
możliwy jest tylko pod opieką

zakaz palenia. Wstęp osób niepełnoletnich

dorosłych.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALONIKU EXECUTIVE LOUNGE
CENISZ SWÓJ CZAS, PRYWATNOŚĆ I KOMFORT? SKORZYSTAJ Z VIP &amp; BUSINESS SERVICES
ZOBACZ NA PLANIE TERMINALU

