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VIP Services
W trosce o najbardziej wymagających pasażerów Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy oferuje szeroki zakres
usług vip. Do skorzystania z oferty zapraszamy pasażerów podróżujących samolotami rejsowymi oraz prywatnymi,
zarówno w ruchu krajowym jak i międzynarodowym.
Dzięki opiece naszych kompetentnych i dyskretnych pracowników, którzy zadbają o każdy detal Państwa podróży,
czas przeznaczony na obsługę na lotnisku skrócony zostaje do jedynie 50 minut przed wylotem, w przypadku lotu
z bagażem rejestrowanym oraz zaledwie kilkunastu minut, przy podróży wyłącznie z bagażem podręcznym.
Caring for even the most demanding passengers gdansk lech walesa airport offers a wide range of vip services.
Take advantage of the offer may passengers traveling by scheduled flights as well as by private aircrafts, both
in domestic and international transport.
Thanks to attention of our competent and discreet staff, who will take care of every detail of your journey, the airport
service is reduced to only 50 minutes before the departure in case of flight with checked luggage, and to only
a dozen or so minutes in case of a journey with hand luggage only.

Za każdym razem, kiedy widzisz biznes, który odnosi sukces,
oznacza to, że ktoś kiedyś podjął odważną decyzję.
Whenever you see a successful business,
someone once made a courageous decision.
Peter Drucker
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Spokój i prywatność w VIP lounge
Peace and privacy in the VIP lounge
Wiemy, że podróż może mieć wiele znaczeń, a biznes wymaga odpowiednich warunków: spokoju, komfortu i niezawodności w działaniu. Dlatego z myślą o naszych szczególnych Gościach przygotowaliśmy wyjątkowe miejsce
– Salonik VIP w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy.
Usługa VIP Service to gwarancja pełnego komfortu dla pracujących w podróży. Zapewniamy nie tylko elegancki
i nowoczesny Salonik, luksusowe zaplecze biurowe, urządzenia multimedialne, nieograniczony dostęp do Internetu,
czy możliwość odświeżenia się i zregenerowania po długiej podróży, ale także pełną prywatność i wygodę.
We know that travel can have many meanings, and doing business requires appropriate conditions: peace, comfort
and reliability in operation. Therefore, for our special guests we have prepared a special place – the VIP lounge at
the Gdansk Lech Walesa Airport.
VIP Service is a guarantee of full comfort for those who work en route. Not only do we provide an elegant
and modern Parlor, luxury back office, multimedia devices, unlimited Internet access, facilities to freshen up and
regenerate after long journey, but also total privacy and convenience.

Szanując czas, który w biznesie znaczy bardzo wiele, naszym Gościom oferujemy dedykowany punkt kontroli
bezpieczeństwa, wykonywaną w imieniu pasażera indywidualną odprawę biletowo-bagażową oraz transport
luksusową limuzyną do i z samolotu.
Zgodnie z zasadą, że najważniejsze jest pierwsze wrażenie, nasza usługa VIP to również doskonała możliwość
witania oraz zapewnienia najwyższego komfortu i indywidualnej obsługi Państwa gościom.
VIP Services – z myślą o tych, którzy cenią swój czas i prywatność.
Respecting time, which means a lot in business, we offer to our Guests dedicated security control, individual
check-in performed on behalf of a passenger and luxury limousine transport to and from the plane.
In accordance with the rule that the first impression is the most important, out VIP service provides a great
opportunity of welcoming and ensuring the highest comfort and individual service to your guests.
VIP Services – for those who value their time and privacy.
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Konferencje i spotkania
Conferences
and meetings
Dostosowując się do potrzeb naszych gości oferujemy
dwie sale konferencyjne. Jedną z nich jest skrojona
na miarę sala znajdująca się wewnątrz saloniku VIP,
umożliwiająca organizację spotkań bez konieczności
opuszczania strefy wylotowo-przylotowej lotniska.
Druga sala, zlokalizowana na I piętrze terminalu charakteryzuje się nie tylko pojemnością przekraczającą
50 osób oraz komfortowym lobby, ale również niepowtarzalnym widokiem zarówno na halę ogólnodostępną, jak i część lotniczą Portu Lotniczego Gdańsk.
Obie nasze sale wyposażone są w najnowocześniejszy
sprzęt audiowizualny oraz dostęp do internetu.
Adapting to our guests’ needs, we offer two conference
rooms. The first one is located within the VIP parlor,
which enables organizing meetings without leaving the
arrival and departure lounge. The second one, placed
on the 1st floor of the terminal, not only has the capacity
of over 50 people and a comfortable lobby but also
a unique view of the public hall and the airport part
of the Gdansk Airport. Both rooms offer high-end
audiovisual equipment as well as internet access.
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Zapraszamy do skorzystania
z naszych usług VIP Services!

Feel free to use our
VIP Services!

tel.: +48 608 047 635

tel.: +48 608 047 635

e-mail: vip@airport.gdansk.pl

e-mail: vip@airport.gdansk.pl

www.airport.gdansk.pl

www.airport.gdansk.pl

