
The most exclusive  
way to travel 

 وسيلة السفر 
األكثر حصرية على اإلطالق 

VIP SERVICE
More comfort, time and  
discretion all along the line.

خدمة كبار الشخصيات
 مزيد من الراحة وتوفير الوقت 
والخصوصية على الدوام.

مطار زيورخ الدولي 



VIP Service  
exclusive

 خدمة كبار الشخصيات 
حصرية

THE MOST EXCLUSIVE WAY TO TRAVEL
Our VIP Service is the first choice for passengers with 
high standards. The personalised service ensures a 
 relaxed time at the airport and efficient processes – 
 regardless of the airline or booking class.

From priority security checks and passport controls  
to a limousine transfer and time in the exclusive Zurich 
Airport VIP Lounge, experienced VIP agents will accom-
pany you discreetly through the airport in comfort and 
save you time.

Book online at www.zurich-airport.com/vip

وسيلة السفر األكثر حصرية على اإلطالق
تُعد خدمة كبار الشخصيات التي نقدمها الخيار األول للركاب ذوي 
المعايير العالية. تضمن خدمتنا ذات الطابع الشخصي قضاء فترة 
انتظار بالمطار تتميز بالراحة، وعمليات تتسم بالكفاءة - بغض 

النظر عن شركة الخطوط الجوية أو درجة الحجز.

 بداية من تسريع اإلجراءات األمنية وإجراءات التدقيق في جوازات السفر 
انتظار في صالة كبار  بالليموزين وقضاء فترة  النقل  حتى خدمة 
مساعد  توافر  عن  فضالً  زيورخ،  بمطار  الحصرية  الشخصيات 
داخل  عاٍل  بذوق  الشخصيات سيصاحبك  شخصي لخدمة كبار 

المطار ليمنحك الراحة ويوفر لك الوقت.

 احجز عبر اإلنترنت من خالل الموقع 
www.zurich-airport.com/vip



OUR EXCLUSIVE VIP SERVICE
The following services can be booked individually or 
combined. Time in the exclusive Zurich Airport VIP 
Lounge is always included.

DEPARTURE
Once you have been welcomed at the agreed meeting 
place, the porter will look after your luggage. You will be 
assisted at Check-in, accompanied through all the 
checks and driven directly to the aircraft in a limousine.

ARRIVAL
A VIP agent will pick you up directly at the aircraft  
in a limousine and accompany you through all the 
checks. The porter will take your luggage to the place 
you specify.

TRANSIT
You will be driven in a limousine from the aircraft di rectly 
to the Zurich Airport VIP Lounge and on to the next aircraft 
as soon as it is ready to depart.

DOOR TO DOOR
Together with the “Departure” or “Arrival” service you 
can enjoy an efficient and care-free transfer by limousine 
to a destination outside the airport. You decide where 
you would like to be picked up and/or taken to. 

خدمة كبار الشخصيات الحصرية التي نقدمها

يمكن حجز الخدمات التالية منفردة أو مجتمعة. وتتضمن دائًما 
بمطار  الحصرية  الشخصيات  انتظار في صالة كبار  فترة  قضاء 

زيورخ.

المغادرة
فور ترحيبنا بك لدى وصولك عند مكان االلتقاء المتفق عليه، يعتني 
حامل األمتعة التابع لنا بحقائبك. سنساعدك خالل عملية تسجيل 
الوصول، وسنصاحبك خالل جميع المراجعات، كما سنصطحبك 

بسيارتنا الليموزين إلى الطائرة مباشرة.

الوصول
مباشرة  طائرتك  من  الشخصيات  كبار  مساعد   سيقّلك 
المراجعة.  إجراءات  جميع  خالل  وسيصاحبك  ليموزين  بسيارة 

وسينقل حامل األمتعة حقائبك إلى المكان الذي تحدده.

نقطة التوقف
إلى صالة  المطار مباشرة  ليموزين من  سنصطحبك في سيارة 
كبار الشخصيات بمطار زيورخ ثم إلى الطائرة التالية فور جاهزيتها 

للمغادرة.

االنتقال من نقطة محددة إلى أخرى
االستمتاع  يمكنك  "الوصول"  أو  "المغادرة"  إلى خدمة  باإلضافة 
أي وجهة خارج  إلى  ليموزين  عناء في سيارة  أي  دون  بتنقل فعال 
المطار. كما تتمتع بالحرية في تحديد المكان الذي سنقّلك منه 

و/أو نصطحبك إليه. 

VIP Service  
efficient

 خدمة كبار الشخصيات 
تتميز بالكفاءة



A PERSONAL POINT OF CONTACT
The VIP service always includes individual assistance 
from a VIP agent, who acts as your personal companion 
during your entire time at Zurich Airport.

The multilingual VIP agents are a concierge, butler, 
 navigator, travel companion, shopping expert and much 
more, all rolled into one. They open up paths through the 
airport and possibilities that no one else can offer you. 
Their speciality is to fulfil your every wish. Our VIP agents 
guarantee a level of service that lives up to its name.

جهة اتصال شخصية
تتضمن خدمة كبار الشخصيات دائًما توافر مساعد خدمة كبار 
بمثابة  يُعد  والذي  المساعدة،  وحدك  لك  ليقدم  الشخصيات 

مرافقك الشخصي طوال فترة وجودك في مطار زيورخ.

يتميز مساعدو كبار الشخصيات الذين يتحدثون أكثر من لغة بأنه 
يمكنهم تقديم خدمات النزالء، والضيوف، والخدم الخاص ومرافقي 
السفر وخبراء التسوق وغير ذلك الكثير، بحيث يمكن لمساعد واحد 
تقديم هذه الخدمات جميعها. ويفتحون لك اآلفاق في المطار كما 
يقدمون لك إمكانيات ال يمكن لغيرهم تقديمها. إنهم متخصصون 
في تحقيق كل ما تتمناه. يضمن مساعدو خدمة كبار الشخصيات 
التابعون لنا تقديم خدمة ذات مستوى يرقى إلى مستوى اسمها.

VIP Service  
personalised

 خدمة كبار الشخصيات 
ذات طابع شخصي



VIP Service  
comfortable

WELCOME IN THE VIP LOUNGE
The Zurich Airport VIP Lounge provides an exclusive 
atmosphere in which to relax, freshen up, eat and enjoy 
yourself, or work in quiet surroundings.

FOOD AND DRINKS
A large selection of exclusive hot and cold dishes and 
drinks is available. The Maître de Lounge would be 
pleased to look after you during your stay.

SMOKING LOUNGE
The smoking lounge has a large selection of high-quality 
cigars.

WORKSTATIONS
Three acoustically separate work stations, each equipped 
with laptops, printers and adapters, help you to make the 
best use of your time at the airport.

ZURICH SUITE
The exclusive Zurich Suite is available to you upon 
 request. It offers up to six people the ultimate degree of 
discretion and tranquillity.

مرحبًا بكم بصالة كبار الشخصيات
تتميز صالة كبار الشخصيات في مطار زيورخ بجو مميز لالسترخاء 
وتجديد النشاط وتناول الطعام واالستمتاع بوقتك، أو العمل في 

بيئة تتسم بالهدوء.

األطعمة والمشروبات
تتوفر تشكيلة كبيرة من األطباق والمشروبات المميزة، الساخنة 
 Maître de Lounge صالة  على  القائمين  تسر  والباردة.  منها 

خدمتك خالل فترة انتظارك بالكامل.

صالة مخصصة للتدخين
السيجار  للتدخين تشكيلة كبيرة من  المخصصة  الصالة  تضم 

عالي الجودة.

منصات العمل
ثالث منصات عمل منفصلة معزولة ضد الصوت كل منها مزود 
بأجهزة كمبيوتر محمول، وطابعات ومهايئات تساعدك على تحقيق 

أقصى استفادة من وقت انتظارك في المطار.

جناح زيورخ
يتوفر جناح زيورخ الحصري لإلقامة فيه عند الطلب. ويتسع إلقامة 
الخصوصية  درجات  أعلى  لهم  يوفر  حيث  أشخاص،  ستة  حتى 

والهدوء.

 خدمة كبار الشخصيات 
مريحة



ATTRACTIVE ADDITIONAL VIP SERVICES
The VIP offering features many additional services. We 
would also be pleased to fulfil any individual wishes you 
may have.

EVENTS AND GROUPS
We will be happy to prepare a detailed quote for ex clusive 
events involving a larger number of guests.

خدمات إضافية جذابة لكبار الشخصيات
يضم عرض كبار الشخصيات العديد من الخدمات اإلضافية. كما 

يسعدنا تحقيق ما تتمناه بشكل شخصي.

المناسبات والمجموعات
التي  الحصرية  للمناسبات  تفصيلي  عرض  بتجهيز  سنسعد 

تتضمن عددًا أكبر من الضيوف.

VIP Service  
attractive
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Entrance 
مدخل

مكتب االستقبال  1

صالة  2

حانة صغيرة  3

منطقة استراحة  4

صالة مخصصة للتدخين  5

جناح زيورخ   6

منصات عمل  7

حمامات  8

أجنحة لالستحمام   9

1 Reception

2 Lounge

3 Bistro

4 Rest area

5  Smoking Lounge

6 Zurich Suite 

7 Workstations

8 Toilets

9 Shower suites 

 خدمة كبار الشخصيات 
جذابة
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