




HIGH-FLYING SUPPORT

WYRÓŻNIA NAS ENTUZJAZM

• VIP Pass 

• Fast Track & Executive Lounge

• 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.

• Meet & Fly (wynajem sal i usługi konferencyjne)

• VIP Pass

• Fast Track & Executive Lounge

• 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.

• Meet & Fly (conference room rental and conference services)

V I P  &  B U S I N E S S  S E R V I C E S 





YOUR COMFORT IS OUR PASSION

TAILOR-MADE SERVICE

TWOJA WYGODA NASZA PASJA

USŁUGA SZYTA NA MIARĘ

W ramach pakietu VIP Pass oferujemy kompleksową obsługę dla najbar-

dziej wymagających pasażerów przylatujących i odlatujących z Wrocławia, 

a także dla osób chcących powitać, pożegnać swoich gości w strefie VIP 

naszego lotniska. 

Zapewniamy prywatność w miejscu publicznym

Oferujemy:

dogodnie usytuowany parking bezpośrednio przy terminalu z osobnym

wejściem do strefy VIP, 

indywidualną odprawę biletowo-bagażową, 

kurtuazyjną kontrolę bezpieczeństwa,

eleganckie salony VIP,

przejazd limuzyną z/do samolotu, a na zamówienie również do miasta,

smaczne przekąski, szeroką ofertę alkoholi i napojów bezalkoholowych,

wybór herbat oraz aromatyczną kawę,

prasę krajową i zagraniczną, TV i kino domowe,

dedykowany personel przeszkolony z zakresu protokołu

dyplomatycznego.

VIP FAST TRACK – kilka minut przed odlotem!

W ramach pakietu VIP Pass pasażerowie mogą skorzystać z opcji VIP 

Fast Track. Zapewniamy ekspresową obsługę – wystarczy przyjechać na 

lotnisko kilka minut przed odlotem. 
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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.

We make you feel private in a public space

We offer:

ample car park located close to the separate entrance to the VIP area,

individual express check-in,

courtesy security check, passport and customs control,

exclusive VIP lounge,

transport to/from the aircraft by limousine, 

delicious refreshments, wide range of alcohols and soft drinks, a great 

variety of tea and aromatic coffee, 

international and domestic press, TV and home cinema,

dedicated airport staff trained in diplomatic protocols.

VIP FAST TRACK – a few minutes before departure! 

Our VIP Pass allows you to use the VIP Fast Track service – you can arrive 

at the airport as little a few minutes before your departure.
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• on request also to the 

city center,

•

•

•

V I P  PA S S





Fast Track - to szybkie przejście przez kontrolę bezpieczeństwa. 

Stylowy salonik znajdujący się w hali odlotów zapewnia 

komfortowe warunki do pracy i odpoczynku przed odlotem. 

Usługi dostępne dla wszystkich pasażerów, którzy uiszczą opłatę w wyso-

kości 79 zł oraz bezpłatnie dla pasażerów Lufthansa Business Class, LOT 

Business Class oraz posiadaczy kart: Star Alliance Status Gold, Priority 

Pass, Diners Club, Gold Select lub Korzyści i Przywileje banku Citybank, 

Dragon Pass. 

Promocyjna cena 49 zł dla posiadaczy kart: 

• Silver Star Alliance lecących liniami PLL LOT, Lufthansa, SAS, 

Gold i Silver lecących liniami EUROWINGS.

Executive Lounge

Executive Lounge 

•

Usługa Non Schengen Fast Track - priorytetowe przejście do kontroli 

dokumentów.

Oferujemy również transport limuzyną do samolotu (dodatkowo płatne).

Fast Track – quick security check.

Stylish Executive Lounge is located in the area past security check. It is 

a comfortable place adapted in a way providing suitable conditions for 

work and relaxation before the journey.

Executive Lounge

The Executive Lounge in Wrocław can be used by all passengers who pay 

a one-off fee of PLN 79 gross and for Passengers traveling with LOT, 

Lufthansa; carrying a current Gold Star Alliance card or passengers 

travelling with these airlines in the business class or Priority Pass card 

holders, Citybank and Diners Club card holders, Dragon pass card.

Special offer: We offer a discounted price PLN 49 (˜EUR12) to:

• Silver Star Alliance card holders flying with PLL LOT, Lufthansa, 

SAS airlines,

• Gold and Silver card holders flying with EUROWINGS airlines.

Service Non Schengen Fast Track – priority document control.

We offer transportation to the aircraft by limousine (extra fee).

FA S T  T R A C K  &  E X E C U T I V E  LO U N G E

also online: www.airport.wroclaw.plRezerwuj również online: www.airport.wroclaw.pl





ZRELAKSUJ SIĘ

RESZTĘ ZROBIMY ZA CIEBIE

RELAX 

WE WILL DO THE REST

Usługa Executive Service skierowana jest dla pasażerów samolotów 

prywatnych, obejmuje kompleksową, indywidualną obsługę w wydzie-

lonej 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.
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We have introduced the above service to passengers who use private 

Jets. 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.
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G E N E R A L  AV I AT I O N  E X E C U T I V E  S E R V I C E





TWOJE MIEJSCE 

NA SPOTKANIE BIZNESOWE

YOUR PLACE 

FOR BUSINESS MEETINGS

M E E T  &  F LY

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.

Sala VIP | VIP Room    19m      8 osób | persons
2

VIP Superior    52 m     12 osób | persons
2

VIP Lounge    184m     70 osób | persons
2

2
Sala A | Room A    136m     100 osób | persons

ustawienie "podkowa"
U-shape

Sale konferencyjne | Conference rooms

Sala B | Room B    26m     10 osób | persons
2

dostosowujemy aranżację do charakteru imprezy
the setting may be individually arranged 

dostosowujemy aranżację do charakteru imprezy
the setting may be individually arranged 

ustawienie "szkoła"
classroom

ustawienie "spotkanie"
conference

ustawienie "teatr"
theatre

Executive Lounge Zone    15m     10 osób | persons
2





Specjalne usługi dla organizatorów konferencji i eventów we Wrocławiu. 

Dbamy o Państwa gości od momentu, kiedy wylądują we Wrocławiu. 

Oferujemy: 

Welcome desk – pulpit oznakowany logo organizatora, 

umieszczony przy wyjściu z hali przylotów,

Welcome Lounge (25m ) – miejsce oczekiwania na pozostałych

uczestników lub na transport. Do dyspozycji gości napoje oraz przekąski,

ogodne miejsca tuż przed wyjściem z terminalu dla samochodów

obsługujących przylatujących gości,

powierzchnię reklamową na lotnisku, 

jesteśmy otwarci na wszelkie dodatkowe sugestie.

•

2
•

• d

•

•

M E E T  &  F LY

Special services for conference or events organizers in Wroclaw. We care 

about yours guest from the arrival moment.

We offer:

Welcome desk / reception point with event organizers logo 

located opposite the exit from arrival hall,
2

Welcome Lounge (25m ) – dedicated waiting area for other participants

of the event or the transport. We offer refreshments and soft drinks, 

dedicated parking space (Transport Points) for cars/buses designated 

for event participants,

advertising space at the airport, 

we are open to any additional suggestions.

•

•

•

•

•

WELCOME DESK



PODRÓŻ NAJWYŻSZYCH LOTÓW

HIGH-FLYING TRAVEL



K O N TA K T  /  C O N TA C T

e-mail: vip@airport.wroclaw.pl 

tel: +48 71 35 81 438, +48 71 35 81 417 

Alicja IlcewiczAnna Kurtek

Kacper Wojciechowski Łukasz Brzeziński

Magdalena Borkowska-GabisMarta Nizioł Aleksandra Kołacz

Tomasz Lenart

Dominik Chwastek

Izabela Prażmowska

Marcelina Jakubenko
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