PREMIUM
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Szanowni Państwo,
Nasi Klienci każdego dnia podejmują kluczowe decyzje, a my staramy się im w tym pomagać.
Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy jest gwarantem najwyższej jakości usług i profesjonalizmu
na światowym poziomie. Szanujemy Państwa cenny czas, dlatego do każdego z Naszych Klientów
podchodzimy indywidualnie. Zasługują Państwo na to, co najlepsze i taka jest nasza prestiżowa
oferta PREMIUM Service. Komfortową podróż gwarantują także niezawodny Fast Track, Executive
Lounge. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Doświadczeni pracownicy Portu doskonale wiedzą, w jaki
sposób sprostać oczekiwaniom Klientów.
Zaufaj tym, którzy mierzą wysoko. Dzięki nam oderwiesz się od codzienności.
Zapraszamy do skorzystania z usług Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

Ladies and Gentlemen,
Our clients make key decisions every day, and we try to help them with this. Gdansk Lech Walesa Airport
guarantees the highest quality of service and professionalism at a world level. We respect your valuable
time, which is why each of our customers is treated individually. You deserve the best and that is what
our PREMIUM service is all about. What is more, the comfort of your journey is significantly improved by
the reliable Fast Track, Executive Lounge.
For us, nothing is impossible. The airport’s experienced personnel know perfectly well how to meet the
expectations of customers.
Trust those who aim high. With us you’ll get away from everyday life.
Enjoy the services of the Gdansk Lech Walesa Airport.

Niezawodny
Reliable

W

iemy, 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 Executive Lounge w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Doskonale
wiemy, jak cenny jest Państwa czas. Dlatego zachęcamy do skorzystania z usługi Fast Track, którą
uruchomiliśmy dla wszystkich Klientów. Dzięki tej usłudze kontrola bezpieczeństwa odbywa się w osobnym
punkcie, bez kolejek i trwa tylko parę minut! Teraz wystarczy pojawić się na lotnisku dosłownie kilka chwil przed
odlotem. Aby skorzystać z tej usługi należy wcześniej skontaktować się z obsługą Vip Service.

W

e know how valuable your time is. Therefore, we encourage you to take advantage of the Fast Track service, available
for all customers. Within this service, the security check is carried out in a separate section, with no queues and it only takes
a few minutes! Now, you can arrive at the airport just a few moments before departure. In order to use Fast Track, contact
the VIP Service.

„All inclusive”

P

restiżowy salon wypoczynkowy w formule „all inclusive” dla uczestników programów lojalnościowych oraz uprzywilejowanych Klientów. Tutaj oczekiwanie na lot odbywa się w miłej i kameralnej atmosferze. Executive Lounge to miejsce pełne
luksusu przy minimalnej liczbie gości i personelu.
Chciałbyś skorzystać z tego wyjątkowego miejsca? Skontaktuj się z nami i uzyskaj do niego dostęp podczas następnej podróży!

A

luxury lounge within the „all inclusive” formula for participants of loyalty programs and VIP customers. Here, waiting
for the flight passes in a relaxed and intimate atmosphere. The Executive Lounge is a place full of luxury with a minimum
number of guests and staff.
Would you like to take advantage of this special place? Contact us and receive access to it during your next trip!

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!
Feel free to use our services!

Kontakt:
Contact details:

PREMIUM Service •
tel.: +48 608 047 635
e-mail: vip@airport.gdansk.pl
Executive Lounge
tel.: +48 583 481 199

www.airport.gdansk.pl

