P R I VAT E
T E R M I NA L
RAT E S

שירותי VIP

אירוח בטרקלין הטרמינל היוקרתי
עם ההגעה:

•דייל  VIPימתין לאורחים בצמוד למטוס,
מיד עם הנחיתה
•רכב יוקרה יסיע אתכם ישירות לטרמינל הפרטי

•הליך ביקורת דרכונים ומכס יעשו בטרמינל הפרטי
•בזמן שדייל ה  VIPאוסף את המטען שלכם תוכלו
ליהנות ממבחר משובח של מזון ומשקאות בליווי
שירות אישי ומקצועי של דיילי הטרמינל

עם היציאה:

•דיילי הטרמינל יקבלו את פניכם בכניסה לטרמינל  
•הליך בידוק בטחוני ,שיקוף תיקי היד וביקורת
הגבולות תיעשה בטרמינל

•בזמן שדייל ה  VIPיבצע עבורכם את הליך הצ'ק אין  
תוכלו ליהנות ממבחר משובח של מזון ומשקאות
בליווי שירות אישי ומקצועי של דיילי הטרמינל
•רכב יוקרה ייקח אתכם ישירות לכבש המטוס דרך
השטח האווירי

מחירים:

מספר נוסעים

עלות

נוסע ראשון395$............................................................................
תוספת לנוסע שני250$ ..................................................................
תוספת לנוסע שלישי220$ ..............................................................
תוספת לנוסע רביעי220$ ...............................................................
  Additional Forthתוספת לכל נוסע חמישי ומעלה209$ .................
* עבור קבוצה של  7נוסעים ומעלה  -תחול תוספת תשלום של  45$עבור דייל  VIPנוסף
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 –TERMINAL VIPכל השירותים

חדר שינה בעיצוב מודרני

אירוח בחדרים פרטיים מפוארים
מוזמנים ליהנות מאירוח  VIPייחודי באחד מששת החדרים האלגנטיים של הטרמינל ,המעוצבים לעילא בקו
אמנותי חדש ומודרני .ליד כל חדר  תיהנו ממקלחת צמודה למנוחה והתרעננות לפני או אחרי הטיסה ,וכמובן -
ממבחר מזון משובח ומשקאות טריים.

החבילה כוללת:

•שירותי  VIPבטרמינל הפרטי הכוללים  :בידוק בטחוני,
טיפול בכבודה בעמדות
•הצ'ק-אין ע"י דייל ה  ,VIPביקורת גבולות/מכס (בנחיתה),
הסעה למטוס או ממנו ברכב יוקרתי
•חדר שינה פרטי (מקלחת ושירותים צמודים) ,טלוויזיה רב ערוצית.
•שירות חדרים ,שירותי באטלר

ההטבות הנכללות בחבילה זו:

עם ההגעה:

•דייל  VIPימתין לאורחים בצמוד למטוס ,מיד
עם הנחיתה
•רכב יוקרה יסיע אתכם ישירות לחדר הפרטי
שבטרמינל

• הליך ביקורת דרכונים ומכס יעשו בטרמינל הפרטי
• בזמן שדייל ה  VIPאוסף את המטען שלכם תוכלו
ליהנות מתפריט מזון  ומשקאות אישי וייחודי שיוגש
לכם על ידי דיילי הטרמינל

•השירות הוא עד  3שעות
•לרשותכם ,שלושה חדרי שינה פרטיים
בלבד ,הניתנים להזמנה מראש

עלות השירות הכולל שימוש יומי 495$ .............................לאדם לחדר
עלות השירות הכולל לינה בלילה   520$ .........................לאדם בחדר (לא יותר מאדם אחד בחדר)

שירותים נוספים

עם היציאה:

•דיילי הטרמינל יקבלו את פניכם בכניסה לטרמינל
ויילווה אתכם לחדרכם הפרטי
•הליך בידוק בטחוני ,שיקוף תיקי היד וביקורת
הגבולות תיעשה בטרמינל

הערות:

עלות מקבל פנים (אירוח ללא טיסה)

•בזמן שדייל ה  VIPיבצע עבורכם את הליך הצ'ק אין  
תוכלו ליהנות ממבחר משובח של מזון ומשקאות
בליווי שירות אישי ומקצועי של דיילי הטרמינל
•רכב יוקרה ייקח אתכם ישירות לכבש המטוס דרך
השטח האווירי

הלאונג׳ המרכזי 45$ .............................לאדם

חדר פרטי   60$ ....................................לאדם

חדר ישיבות

חדר ישיבות מאובזר עם מיטב הטכנולוגיה החדשנית :מערכות הקרנה מודרניות ,מערכת הגברה ,ציוד
ועידות וידאו ,אינטרנט במהירות גבוהה .לנוחיותכם ,מבחר כיבוד ומשקאות בתוספת תשלום מראש.
לפרטים נוספים ,צרו קשר03-7790900 :

מחירים:

עד  15אורחים 420$ ........................................לאדם ,לחדר הישיבות בלבד
מספר נוסעים

עלות

נוסע ראשון475$............................................................................
תוספת לנוסע שני330$ ..................................................................
תוספת לנוסע שלישי ורביעי300$ ....................................................
  Additional Forthתוספת לכל נוסע חמישי ומעלה290$ .................
* עבור קבוצה של  7נוסעים ומעלה  -תחול תוספת תשלום של  45$עבור דייל  VIPנוסף
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הערות והבהרות נוספות

מדיניות ביטולים

המחירים הינם בנטו .למחירים אלו יתווסף מע"מ בשיעור של 17%
כחוק .המחירים הנ"ל מתייחסים לשירות בכיוון אחד בלבד (הגעה
או עזיבה) השהייה בטרקלין הטרמינל ובחדרים הפרטיים מוגבלת
לשעתיים;  תינוקות בגילאי  0-2שנים  -ללא תשלום .המחירים עבור
תשלום בש"ח המחושבים עפ"י שער ההמרה של בנק ישראל החל
מיום תחילת ההזמנה

עד  12שעות לפני ההגעה :דמי ביטול בסך  50%מגובה ההזמנה
עד  6שעות לפני ההגעה :דמי ביטול בסך  100%מגובה ההזמנה
אי הגעה לטרקלין :דמי ביטול בסך  100%מגובה ההזמנה
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שירותי VIP

תחבורה
מיני ואן

מרצדס E Class

מרצדס ואן

אל/מנמל התעופה
בן גוריון

עד  6נוסעים

עד  2נוסעים

עד  9נוסעים

תל אביב ,רמת גן,
בת ים והסביבה

95$

255$

145$

הרצליה ,רעננה ,כפר סבא,
הוד השרון והסביבה

115$

299$

175$

ירושלים

195$

395$

290$

חיפה

249$

575$

375$

הסברים לשירותי התחבורה:

•העברות מנמל התעופה בן גוריון לכל היעדים -
בתשלום נוסף של 5$
•מעל  9נוסעים או מטענים   -יסופק מיניבוס
מתאים בתוספת תשלום
•עם העזיבה ,ייגבה תשלום נוסף של  30$עבור
כל  30דקות המתנה
•עם ההגעה ,ייגבה תשלום נוסף עבור יותר משעה
וחצי ממועד ההגעה הצפוי
•על שימוש בכבישי אגרה   -ייגבה תשלום בהתאם

•תשלום נוסף בסך  25$יחול עבור כל עצירה נוספת
באותה העיר (על פי התוואי המקורי)
•תשלום נוסף בסך  30$יחול עבור כל עצירה נוספת
בעיר אחרת (על פי התוואי המקורי)
•תשלום נוסף של  60$יחול עבור איסוף מטען ע"י
הנהג ישרות מהבית
•תשלום נוסף בסך  12$יחול עבור סלקל לתינוק,
כיסא בטיחות או בוסטר (בהתאם לזמינות)
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