“Primeclass” Lounge Card üyeliği size ve misafirlerinize İstanbul, Ankara, Bodrum ve İzmir Havalimanlarındaki “primeclass"
ve Comfort Lounge’lardan en avantajlı fiyatlarla 1 yıl süre ile lounge kullanım imkanı sunar.

“primeclass” Lounge Card’ın Geçerli Olduğu Özel Yolcu Salonları

İstanbul Atatürk Havalimanı
"primeclass" Lounge / Dış Hat
Sade ve sofistike bir tarzda dizayn edilen salonda, 7 gün 24 saat taze ve lezzetli ikramlar sunulan self-servis büfe, kişiye özel
masaj koltukları, internet, TV, tablet kullanımı, gazete ve dergi seçeneklerinin yanında, duş yapabilme imkanı, kişisel bakım
ürünleri ile havalimanında konforu en üst düzeyde yaşayabilirsiniz. Üstelik minik misafirlerimiz için de oyun salonu ve
aktiviteler ile onların da konforunu sağlayabilirsiniz.“primeclass” Lounge, Gidiş Katı Pasaport Kontrolü sonrası, Food
Court'un alt katında yer almaktadır.

Comfort Lounge / Dış Hat
7 gün 24 saat hizmet veren salonda açık büfenin lezzetli mönüsünden tadabilir,
kişisel kulaklıklı müzik sistemi, kablosuz internet ve tablet bilgisayar kullanımının
yanı sıra TV, günlük gazete, aylık ve haftalık dergileri okuyarak uçuşunuzdan önceki
zamanınızı rahatça geçirebilirsiniz. Bunların yanı sıra salondaki duş imkanı ve masaj
koltukları da konforu en üst seviyede hissedeceksiniz. Comfort Lounge, Gidiş Katı
Pasaport Kontrolü sonrası, asma katta yer almaktadır.

İstanbul Atatürk Havalimanı
"primeclass" Lounge / İç Hat
7 gün 24 saat hizmet veren salonda açık büfenin lezzetli mönüsünden tadabilir,
kişisel kulaklıklı müzik sistemi, kablosuz internet ve tablet bilgisayar kullanımının yanı
sıra TV, günlük gazete, aylık ve haftalık dergileri okuyarak uçuşunuzdan önceki
zamanınızı rahatça geçirebilirsiniz. İç Hatlardaki “primeclass” Lounge açık hava terası
olan tek lounge olma özelliği ile de ön plana çıkıyor. “primeclass” Lounge, Gidiş
Terminali Güvenlik geçişi sonrası, asma katta yer almaktadır.

Ankara Esenboğa Havalimanı
Comfort Lounge / Dış Hat
7 gün 24 saat hizmet veren salonda açık büfenin lezzetli mönüsünden tadabilir,
kişisel kulaklıklı müzik sistemi, kablosuz internet ve playstation, tablet bilgisayar
kullanımının yanı sıra TV, günlük gazete, aylık ve haftalık dergileri okuyarak
uçuşunuzdan önceki zamanınızı rahatça geçirebilirsiniz. Bunların yanı sıra salondaki
duş imkanı ve masaj koltukları da konforu en üst seviyede hissedeceksiniz. Comfort
Lounge, Gidiş Katı Pasaport Kontrolü sonrası asma katta bulunmaktadır.

AnadoluJet “primeclass” Lounge / İç Hat
Seçkin lezzetlerin, sıcak ve soğuk içecek alternatiflerinin bulunduğu açık büfe,
playstation, internet, TV, gazete ve dergiler, çocuk oyun odası, uçuş pisti manzarası
ve sakin ortamı ile 7 gün 24 saat hizmet veren salon, TAV “primeclass” CIP Servis
tarafından işletilmektedir. AnadoluJet “primeclass”
Lounge, Güvenlik Geçişi
sonrasında yer almaktadır.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı
Comfort Lounge / Dış Hat
Yolcular, uçuş öncesi Comfort Lounge’un dingin ve konforlu ortamında lezzetli
ikramların sıcak ve soğuk içecek alternatiflerinin bulunduğu açık büfeden,
playstation, internet, TV, gazete ve dergiler, çocuk oyun odası, uçuş pisti manzarası
ve sakin ortamından 7 gün 24 saat faydalanabilmektedir. Comfort Lounge, Gidiş
Katı Pasaport Kontrolü sonrası asma katta bulunmaktadır.

Comfort Lounge / İç Hat
Yolcular, uçuş öncesi Comfort Lounge’un rahat ortamında uçuş pisti manzarasını
izlerken sınırsız açık büfesinin tadını çıkarabilir, TV, gazete, dergi, duş imkanı, kablosuz
internet, playstation, bilgisayar, faks gibi imkânlardan faydalanabilirler. Salonda ayrıca,
çocuklar için bir çocuk oyun odası ve bebek bakım odası bulunuyor. Comfort Lounge,
Güvenlik Geçişi sonrasında 38 ve 39 no.lu körüklerin arasında yer almaktadır.

Bodrum –Milas Havalimanı
Comfort Lounge / İç Hat
Lounge’da bulunan ücretsiz wi-fi ile internete bağlanarak, gündemi takip edebilir,
uçağınızı beklerken açık büfenin lezzetli ikramlarının tadını çıkarabilirsiniz. Dingin
bir atmosfer sunan ve konforuyla ön plana çıkan salonda, günlük gazete ve
dergileri okuyabilir ya da çalışma alanında bulunan bilgisayarlardan yarım kalan
işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Comfort Lounge 2. Güvenlik geçişinden önce yer
almaktadır.

Havalimanındaki en ayrıcalıklı mekanlara giriş kartınız!

