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األسعار بالدينار األردني وجميع الضرائب مشمولة
Rates are in JOD & all taxes are included.

 ساعة24 لتجنب التسبب بإعاقة تدفق الخدمة فإن الحجوزات تتم قبل
In order not to cause any disruption during the service flow, reservations are made 24 hours before.

خدمة المسافرين القادمين
The Service for Arrival Passengers:

 ) لقاء المسافرين عند الباب في حال كانت الطائرة في مرحلة النفخ ولقاء المسافرينT2وT1( •
عند البوابة في حال كانت الطائرة ليست في مرحلة النفخ
(T1 & T2) Meeting passengers at the door if the airplane is on the bellows, meeting passengers at the terminal gate if the airplane is not on the bellows,

)• سيتم تزويد التأشيرات (هذا البند غير مشمول في رسوم الخدمة
Visas will be provided (This issue is not included in the service fee)

• التحقق من الجوازات بشكل سريع
Fast passport check

خدمة المسافرين المغادرين
The Service for Departure Passengers:

 ) لقاء المسافرين عند البوابةT2وT1( •
((T1 & T2) Meeting passengers at the Terminal gate),

• بوابة مدخل منفصلة للمسافرين المهمين تجاريا
Separate CIP Entrance Gate,

• دخول تحقق أشعة سريع
Fast X-Ray entrance,

• تسجيل دخول سريع
Quick check-in,

• تحقق سريع من جواز السفر
Fast passport check,

• خدمة ردهة االستراحة
Lounge service,

• اإلعفاء الجمركي
Duty Free.

عند بوابات (T1و ) T2الدولية يكون محتوى خدمات المسافرين المهمين تجاريا للمسافرين القادمين مختلفا
عن المغادرين حيث أنها تبدأ بلقاء والترحيب بهم وتزويدهم ببطاقة تحمل اسم المسافر داخل البوابة وتستمر
مع المرور السريع على مكتب خدمة جوازات السفر وتنتهي بتوجيه المسافر إلى حزام األمتعة الخاص به.
At T1 and T2 International Terminals, the content of our CIP service for Arrival passengers’ differs from Departure; it begins with meet and greet by a hand board
(with passenger’s name written on it) inside the terminal, continues with fast pass from passport cabin and ends with directing passenger to his/her luggage belt.

يتم لقاء المسافرين عند نقاط لقاء المسافرين المهمين تجاريا أمام البوابة  1أو  2وبعد الترحيب يدخلون
البوابة بمساعدة مو ّجهي المسافرين المهمين تجاريا باستخدام مدخل خاص بهم ومن ثم المرور عبر نقطة
المسح باألشعة للمسافرين .يقوم المسافرين بتسجيل الدخول سريعا للرحلة في مكاتب تسجيل منفصلة
للمسافرين المهمين تجاريا وبعد عملية تسجيل الدخول فإنهم يمرون عبر أكثر من نقطة مراقبة باألشعة حيث
تكون األ ولوية لهم ومن ثم يمرون بنقطة التحقق من جوازات السفر وتكون األولوية لهم يصبحهم موجهي
المسافرين المهمين تجاريا نحو البوابة.
Passengers are met at the CIP Meeting Points in front of Terminal 1 or 2. After greeting they enter the Terminal with an assistance of a CIP guide using a separate CIP
entrance and pass through a separate CIP X-Ray control point. The passengers quickly check-in for the flight at the separate CIP check-in offices. After check-in process
they pass through one more CIP Priority X-Ray control and CIP Priority Passport control and our CIP Guides accompany them to the Gate.

مع التحية
Sincerely,

بيغاس توريستيك
Pegas Touristik

