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من أجواء الخصوصیة، یمكنك أیًضا حجز 
كبائن للقیلولة  واالجتماعات.

غیر كاٍف؛ ألن ھناك أكثر من 60 مطعًما
ومقھى وحانة صغیرة تقدم ما یناسب جمیع 

األذواق بدًءا من األطباق اإلیطالیة وحتى 
األطباق اآلسیویة الشھیة.

المدینة. یوجد ھنا أكثر من 150 متجًرا 
مفتوحة كلھا من أجلك كل یوم. باإلضافة إلى 

ذلك، یتوفر مساعدو تسوق بلغات عدة.

في „جوائز المطارات العالمیة” وتم اختیار 
صالتنا رقم 2 واحدًة من بین أفضل الصاالت 

في العالم. وبذلك یمكنك دائًما االعتماد على 
أفضل خدمة على امتداد سلسلة السفر بأكملھا.

إلى العدید من البلدان داخل أوروبا. باإلضافة 
إلى ذلك، لدینا شبكة قویة إلى أمریكا الشمالیة 

وشبكة ذات نمو متزاید إلى آسیا.

إذا كنت ترغب في االسترخاء قبل رحلتك 
القادمة، فھناك أربع مناطق ترفیھیة في الصالة 
2 بجوار مناطق االنتظار عند البوابات. لمزید 

مطعم Airbräu الخاص بنا ھو مصنع البیرة 
الوحید داخل مطار في كل أنحاء العالم، وال 
یقدم البیرة البافاریة المحلیة الصنع فحسب، 

ولكن یقدم أیًضا أطباق طعام تقلیدیة. لكن ھذا 

من الصفقات المعفاة من الرسوم إلى الھدایا 
التذكاریة المحلیة إلى أفضل العالمات 

التجاریة الدولیة - كل ھذا بنفس أسعار وسط 

مطار میونیخ ھو مكان راٍق من الطراز 
األول؛ ألن سكایتراكس منحتنا لقب مطار5
نجوم. باإلضافة إلى ذلك، حصلنا على لقب

 „أفضل مطار في أوروبا” للمرة الثانیة عشر 

یقع مطار میونیخ في قلب أوروبا. إن موقعھ 
المركزي یجعلھ نقطة انطالق رائعة لرحلتك؛ 
حیث یمكنك من ھنا الوصول بسرعة وسھولة 

الصالة 2
صاالت لوفتھانزا:

4 صاالت أعمال
6 صاالت ألعضاء مجلس الشیوخ

صالتان من الدرجة األولى

الصالة 1
صالة المطار الدولیة

 صالة المطار األوروبیة 
صالة اإلمارات 

KLM صالة الخطوط الجویة الفرنسیة
·جناح كبار الشخصیات

·
·
·
·

·
·
·

یمتلك مطار میونیخ بنیة تحتیة بسیطة 
ومدمجة. إذا كانت ال تزال لدیك أسئلة، فستجد 

في كل مكان بوابات المعلومات التفاعلیة 
رة من ِقبلنا. توصلك ھذه  InfoGates المطوَّ

حتى بالنسبة لركابنا الصغار، ھناك العدید
من األشیاء المثیرة والتي یمكن إكتشافھا في 

مطار میونیخ. حیث تنتظرھم المغامرات 
واللعب والمتعة في أرض األطفال الخاصة 
KKinderlandفي مركز مطار میونیخ.  بنا

في ھذا المكان یسعد مقدمو الرعایة الودودون 

ھل ترید اإلقامة لفترة طویلة؟ - ال توجد 
مشكلة. حیث یقع فندق ھیلتون بجوار مطار 
میونیخ مباشرًة. في منطقة المنتجع الصحي 

„fit & fly SPA” الخاصة بالفندق یمكن 
للمرء االستمتاع واالسترخاء في حمام سباحة 

في مركز مطار میونیخ ھناك دائًما أحداث 
م: فسواء كان األمر یتعلق بسوق شتوي  ُتنظَّ
أو عرض عام أمام الجمھور أو أحداث نمط 
حیاة - فمعنا یمكنك معایشة شيء جدید كل 

البوابات بموظفین متعددي اللغات.
وعند الوصول والمغادرة یمكنك توفیر وقت 
ثمین من خالل نقطة تفتیش جوازات السفر 

.EasyPass األوتوماتیكیة

وربما األصدقاء الجدد أن یعتنوا بطفلك. عند 
تستجیل وصول العائلة في الصالة 2 یوجد 

حتى بطاقات صعود الطائرة لحیوانات اللعب 
المحبوبة” من أجل خاطر مرافقي السفر 

الصغار.

بطول 17 متًرا وساونا وحمام بخار، أو 
یمكنھ حرق الطاقة بانتظام في صالة اللیاقة 

البدنیة.باإلضافة إلى ذلك، یضم حرم المطار 
أیًضا فندق نوفوتیل الحدیث.

یوم. وإذا كنت تبحث عن أفضل موقع مراقبة 
في المطار، فینبغي علیك الوقوف في شرفة

الزائرین الخاصة بنا في الصالة 2.
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من أجواء الخصوصیة، یمكنك أیًضا حجز 
كبائن للقیلولة  واالجتماعات.

غیر كاٍف؛ ألن ھناك أكثر من 60 مطعًما
ومقھى وحانة صغیرة تقدم ما یناسب جمیع 

األذواق بدًءا من األطباق اإلیطالیة وحتى 
األطباق اآلسیویة الشھیة.

المدینة. یوجد ھنا أكثر من 150 متجًرا 
مفتوحة كلھا من أجلك كل یوم. باإلضافة إلى 

ذلك، یتوفر مساعدو تسوق بلغات عدة.

في „جوائز المطارات العالمیة” وتم اختیار 
صالتنا رقم 2 واحدًة من بین أفضل الصاالت 

في العالم. وبذلك یمكنك دائًما االعتماد على 
أفضل خدمة على امتداد سلسلة السفر بأكملھا.

إلى العدید من البلدان داخل أوروبا. باإلضافة 
إلى ذلك، لدینا شبكة قویة إلى أمریكا الشمالیة 

وشبكة ذات نمو متزاید إلى آسیا.

إذا كنت ترغب في االسترخاء قبل رحلتك 
القادمة، فھناك أربع مناطق ترفیھیة في الصالة 
2 بجوار مناطق االنتظار عند البوابات. لمزید 

مطعم Airbräu الخاص بنا ھو مصنع البیرة 
الوحید داخل مطار في كل أنحاء العالم، وال 
یقدم البیرة البافاریة المحلیة الصنع فحسب، 

ولكن یقدم أیًضا أطباق طعام تقلیدیة. لكن ھذا 

من الصفقات المعفاة من الرسوم إلى الھدایا 
التذكاریة المحلیة إلى أفضل العالمات 

التجاریة الدولیة - كل ھذا بنفس أسعار وسط 

مطار میونیخ ھو مكان راٍق من الطراز 
5 األول؛ ألن سكایتراكس منحتنا لقب مطار
نجوم. باإلضافة إلى ذلك، حصلنا على لقب

 „أفضل مطار في أوروبا” للمرة الثانیة عشر 

یقع مطار میونیخ في قلب أوروبا. إن موقعھ 
المركزي یجعلھ نقطة انطالق رائعة لرحلتك؛ 
حیث یمكنك من ھنا الوصول بسرعة وسھولة 

الصالة 2
صاالت لوفتھانزا:

4 صاالت أعمال
6 صاالت ألعضاء مجلس الشیوخ

صالتان من الدرجة األولى

الصالة 1
صالة المطار الدولیة

 صالة المطار األوروبیة 
صالة اإلمارات 

KLM صالة الخطوط الجویة الفرنسیة
جناح كبار الشخصیات ·

·
·
·
·

·
·
·

یمتلك مطار میونیخ بنیة تحتیة بسیطة 
ومدمجة. إذا كانت ال تزال لدیك أسئلة، فستجد 

في كل مكان بوابات المعلومات التفاعلیة 
َّرة من ِقبلنا. توصلك ھذه  InfoGates المطو

حتى بالنسبة لركابنا الصغار، ھناك العدید
من األشیاء المثیرة والتي یمكن إكتشافھا في 

مطار میونیخ. حیث تنتظرھم المغامرات 
واللعب والمتعة في أرض األطفال الخاصة 
بناKKinderlandفي مركز مطار میونیخ. 

في ھذا المكان یسعد مقدمو الرعایة الودودون 

ھل ترید اإلقامة لفترة طویلة؟ - ال توجد 
مشكلة. حیث یقع فندق ھیلتون بجوار مطار 
میونیخ مباشرًة. في منطقة المنتجع الصحي 

„fit & fly SPA” الخاصة بالفندق یمكن 
للمرء االستمتاع واالسترخاء في حمام سباحة 

في مركز مطار میونیخ ھناك دائًما أحداث 
ُتنظَّم: فسواء كان األمر یتعلق بسوق شتوي 
أو عرض عام أمام الجمھور أو أحداث نمط 
حیاة - فمعنا یمكنك معایشة شيء جدید كل 

البوابات بموظفین متعددي اللغات.
وعند الوصول والمغادرة یمكنك توفیر وقت 
ثمین من خالل نقطة تفتیش جوازات السفر 

.EasyPass األوتوماتیكیة

وربما األصدقاء الجدد أن یعتنوا بطفلك. عند 
تستجیل وصول العائلة في الصالة 2 یوجد 

حتى بطاقات صعود الطائرة لحیوانات اللعب 
المحبوبة” من أجل خاطر مرافقي السفر 

الصغار.

بطول 17 متًرا وساونا وحمام بخار، أو 
یمكنھ حرق الطاقة بانتظام في صالة اللیاقة 

البدنیة.باإلضافة إلى ذلك، یضم حرم المطار 
أیًضا فندق نوفوتیل الحدیث.

یوم. وإذا كنت تبحث عن أفضل موقع مراقبة 
في المطار، فینبغي علیك الوقوف في شرفة

الزائرین الخاصة بنا في الصالة 2.
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غیر كاٍف؛ ألن ھناك أكثر من 60 مطعًما
ومقھى وحانة صغیرة تقدم ما یناسب جمیع 

األذواق بدًءا من األطباق اإلیطالیة وحتى 
األطباق اآلسیویة الشھیة.

المدینة. یوجد ھنا أكثر من 150 متجًرا 
مفتوحة كلھا من أجلك كل یوم. باإلضافة إلى 

ذلك، یتوفر مساعدو تسوق بلغات عدة.

في „جوائز المطارات العالمیة” وتم اختیار 
صالتنا رقم 2 واحدًة من بین أفضل الصاالت 

في العالم. وبذلك یمكنك دائًما االعتماد على 
أفضل خدمة على امتداد سلسلة السفر بأكملھا.

إلى العدید من البلدان داخل أوروبا. باإلضافة 
إلى ذلك، لدینا شبكة قویة إلى أمریكا الشمالیة 

وشبكة ذات نمو متزاید إلى آسیا.

إذا كنت ترغب في االسترخاء قبل رحلتك 
القادمة، فھناك أربع مناطق ترفیھیة في الصالة 
2 بجوار مناطق االنتظار عند البوابات. لمزید 

مطعم Airbräu الخاص بنا ھو مصنع البیرة 
الوحید داخل مطار في كل أنحاء العالم، وال 
یقدم البیرة البافاریة المحلیة الصنع فحسب، 

ولكن یقدم أیًضا أطباق طعام تقلیدیة. لكن ھذا 

من الصفقات المعفاة من الرسوم إلى الھدایا 
التذكاریة المحلیة إلى أفضل العالمات 

التجاریة الدولیة - كل ھذا بنفس أسعار وسط 

مطار میونیخ ھو مكان راٍق من الطراز 
5 األول؛ ألن سكایتراكس منحتنا لقب مطار
نجوم. باإلضافة إلى ذلك، حصلنا على لقب

 „أفضل مطار في أوروبا” للمرة الثانیة عشر 

یقع مطار میونیخ في قلب أوروبا. إن موقعھ 
المركزي یجعلھ نقطة انطالق رائعة لرحلتك؛ 
حیث یمكنك من ھنا الوصول بسرعة وسھولة 

الصالة 2
صاالت لوفتھانزا:

4 صاالت أعمال
6 صاالت ألعضاء مجلس الشیوخ

صالتان من الدرجة األولى

الصالة 1
صالة المطار الدولیة

 صالة المطار األوروبیة 
صالة اإلمارات 

KLM صالة الخطوط الجویة الفرنسیة
جناح كبار الشخصیات ·

·
·
·
·

·
·
·

یمتلك مطار میونیخ بنیة تحتیة بسیطة 
ومدمجة. إذا كانت ال تزال لدیك أسئلة، فستجد 

في كل مكان بوابات المعلومات التفاعلیة 
َّرة من ِقبلنا. توصلك ھذه  InfoGates المطو

حتى بالنسبة لركابنا الصغار، ھناك العدید
من األشیاء المثیرة والتي یمكن إكتشافھا في 

مطار میونیخ. حیث تنتظرھم المغامرات 
واللعب والمتعة في أرض األطفال الخاصة 
بناKKinderlandفي مركز مطار میونیخ. 

في ھذا المكان یسعد مقدمو الرعایة الودودون 

ھل ترید اإلقامة لفترة طویلة؟ - ال توجد 
مشكلة. حیث یقع فندق ھیلتون بجوار مطار 
میونیخ مباشرًة. في منطقة المنتجع الصحي 

„fit & fly SPA” الخاصة بالفندق یمكن 
للمرء االستمتاع واالسترخاء في حمام سباحة 

في مركز مطار میونیخ ھناك دائًما أحداث 
ُتنظَّم: فسواء كان األمر یتعلق بسوق شتوي 
أو عرض عام أمام الجمھور أو أحداث نمط 
حیاة - فمعنا یمكنك معایشة شيء جدید كل 

البوابات بموظفین متعددي اللغات.
وعند الوصول والمغادرة یمكنك توفیر وقت 
ثمین من خالل نقطة تفتیش جوازات السفر 

.EasyPass األوتوماتیكیة

وربما األصدقاء الجدد أن یعتنوا بطفلك. عند 
تستجیل وصول العائلة في الصالة 2 یوجد 

حتى بطاقات صعود الطائرة لحیوانات اللعب 
المحبوبة” من أجل خاطر مرافقي السفر 

الصغار.

بطول 17 متًرا وساونا وحمام بخار، أو 
یمكنھ حرق الطاقة بانتظام في صالة اللیاقة 

البدنیة.باإلضافة إلى ذلك، یضم حرم المطار 
أیًضا فندق نوفوتیل الحدیث.

یوم. وإذا كنت تبحث عن أفضل موقع مراقبة 
في المطار، فینبغي علیك الوقوف في شرفة

الزائرین الخاصة بنا في الصالة 2.
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غیر كاٍف؛ ألن ھناك أكثر من 60 مطعًما
ومقھى وحانة صغیرة تقدم ما یناسب جمیع 

األذواق بدًءا من األطباق اإلیطالیة وحتى 
األطباق اآلسیویة الشھیة.

المدینة. یوجد ھنا أكثر من 150 متجًرا 
مفتوحة كلھا من أجلك كل یوم. باإلضافة إلى 

ذلك، یتوفر مساعدو تسوق بلغات عدة.

في „جوائز المطارات العالمیة” وتم اختیار 
صالتنا رقم 2 واحدًة من بین أفضل الصاالت 

في العالم. وبذلك یمكنك دائًما االعتماد على 
أفضل خدمة على امتداد سلسلة السفر بأكملھا.

إلى العدید من البلدان داخل أوروبا. باإلضافة 
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الوحید داخل مطار في كل أنحاء العالم، وال 
یقدم البیرة البافاریة المحلیة الصنع فحسب، 

ولكن یقدم أیًضا أطباق طعام تقلیدیة. لكن ھذا 

من الصفقات المعفاة من الرسوم إلى الھدایا 
التذكاریة المحلیة إلى أفضل العالمات 

التجاریة الدولیة - كل ھذا بنفس أسعار وسط 
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نجوم. باإلضافة إلى ذلك، حصلنا على لقب
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مطار میونیخ. حیث تنتظرھم المغامرات 
واللعب والمتعة في أرض األطفال الخاصة 
KKinderlandفي مركز مطار میونیخ.  بنا

في ھذا المكان یسعد مقدمو الرعایة الودودون 
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مشكلة. حیث یقع فندق ھیلتون بجوار مطار 
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للمرء االستمتاع واالسترخاء في حمام سباحة 
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یمكنھ حرق الطاقة بانتظام في صالة اللیاقة 

البدنیة.باإلضافة إلى ذلك، یضم حرم المطار 
أیًضا فندق نوفوتیل الحدیث.
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ذلك، یتوفر مساعدو تسوق بلغات عدة.

في „جوائز المطارات العالمیة” وتم اختیار 
صالتنا رقم 2 واحدًة من بین أفضل الصاالت 

في العالم. وبذلك یمكنك دائًما االعتماد على 
أفضل خدمة على امتداد سلسلة السفر بأكملھا.

إلى العدید من البلدان داخل أوروبا. باإلضافة 
إلى ذلك، لدینا شبكة قویة إلى أمریكا الشمالیة 

وشبكة ذات نمو متزاید إلى آسیا.

إذا كنت ترغب في االسترخاء قبل رحلتك 
القادمة، فھناك أربع مناطق ترفیھیة في الصالة 
2 بجوار مناطق االنتظار عند البوابات. لمزید 

مطعم Airbräu الخاص بنا ھو مصنع البیرة 
الوحید داخل مطار في كل أنحاء العالم، وال 
یقدم البیرة البافاریة المحلیة الصنع فحسب، 

ولكن یقدم أیًضا أطباق طعام تقلیدیة. لكن ھذا 

من الصفقات المعفاة من الرسوم إلى الھدایا 
التذكاریة المحلیة إلى أفضل العالمات 

التجاریة الدولیة - كل ھذا بنفس أسعار وسط 

مطار میونیخ ھو مكان راٍق من الطراز 
األول؛ ألن سكایتراكس منحتنا لقب مطار5
نجوم. باإلضافة إلى ذلك، حصلنا على لقب

 „أفضل مطار في أوروبا” للمرة الثانیة عشر 

یقع مطار میونیخ في قلب أوروبا. إن موقعھ 
المركزي یجعلھ نقطة انطالق رائعة لرحلتك؛ 
حیث یمكنك من ھنا الوصول بسرعة وسھولة 

الصالة 2
صاالت لوفتھانزا:

4 صاالت أعمال
6 صاالت ألعضاء مجلس الشیوخ

صالتان من الدرجة األولى

الصالة 1
صالة المطار الدولیة

 صالة المطار األوروبیة 
صالة اإلمارات 

KLM صالة الخطوط الجویة الفرنسیة
·جناح كبار الشخصیات

·
·
·
·

·
·
·

یمتلك مطار میونیخ بنیة تحتیة بسیطة 
ومدمجة. إذا كانت ال تزال لدیك أسئلة، فستجد 

في كل مكان بوابات المعلومات التفاعلیة 
رة من ِقبلنا. توصلك ھذه  InfoGates المطوَّ

حتى بالنسبة لركابنا الصغار، ھناك العدید
من األشیاء المثیرة والتي یمكن إكتشافھا في 

مطار میونیخ. حیث تنتظرھم المغامرات 
واللعب والمتعة في أرض األطفال الخاصة 
KKinderlandفي مركز مطار میونیخ.  بنا

في ھذا المكان یسعد مقدمو الرعایة الودودون 

ھل ترید اإلقامة لفترة طویلة؟ - ال توجد 
مشكلة. حیث یقع فندق ھیلتون بجوار مطار 
میونیخ مباشرًة. في منطقة المنتجع الصحي 

„fit & fly SPA” الخاصة بالفندق یمكن 
للمرء االستمتاع واالسترخاء في حمام سباحة 

في مركز مطار میونیخ ھناك دائًما أحداث 
م: فسواء كان األمر یتعلق بسوق شتوي  ُتنظَّ
أو عرض عام أمام الجمھور أو أحداث نمط 
حیاة - فمعنا یمكنك معایشة شيء جدید كل 

البوابات بموظفین متعددي اللغات.
وعند الوصول والمغادرة یمكنك توفیر وقت 
ثمین من خالل نقطة تفتیش جوازات السفر 

.EasyPass األوتوماتیكیة

وربما األصدقاء الجدد أن یعتنوا بطفلك. عند 
تستجیل وصول العائلة في الصالة 2 یوجد 

حتى بطاقات صعود الطائرة لحیوانات اللعب 
المحبوبة” من أجل خاطر مرافقي السفر 

الصغار.

بطول 17 متًرا وساونا وحمام بخار، أو 
یمكنھ حرق الطاقة بانتظام في صالة اللیاقة 

البدنیة.باإلضافة إلى ذلك، یضم حرم المطار 
أیًضا فندق نوفوتیل الحدیث.

یوم. وإذا كنت تبحث عن أفضل موقع مراقبة 
في المطار، فینبغي علیك الوقوف في شرفة

الزائرین الخاصة بنا في الصالة 2.
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