
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

های های تشریفات در فرودگاهجزیره کیش یکی از معدود جایگاه  جایگاه تشریفات اختصاصی  
 کشوری و لشگری و همچنین افراد  کشور است که خدمات خود را به صورت همزمان به افراد 

 یعنی مدیران و فعاالن اقتصادی ارائه می دهد.

ه جزیره زیبای کیش انتقال می روزانه دهها پرواز از مقاصد مختلف مسافران اعم از گردشگر و یا تجار را ب
خدمات متنوعی را به مسافران داخلی و خارجی در پروازهای   دهند. جایگاه تشریفات اختصاصی  

 داخلی و بین المللی ارائه می نماید.

مسافران در پروازهای ورودی به و خروجی از جزیره زیبای کیش در صورت رزرو آنالین از طریق سامانه 

به شرح زیر از   09100555580و یا رزرو تلفنی از طریق شماره تلفن همراه  
 خدمات این جایگاه منحصر به فرد استفاده می نمایند:

 پرواز ورودی

در پرواز ورودی به محض باز شدن   مسافران  
درب و خروج از هواپیما مورد استقبال کارکنان 
آموزش دیده و مجرب جایگاه قرار گرفته و با 
خودرو اختصاصی و تشریفاتی به سالن 

 تشریفات فرودگاه منتقل می شوند.

در حین پذیرایی از مسافران و استفاده آنان از  
امکانات جایگاه تشریفات، بار همراه مسافران از 
شرکت هواپیمایی مربوطه تحویل گرفته شده و در زمان خروج مسافران از جایگاه در محل سوار شدن به 

 اده می شود.خودرو تحویل د

می توانند  در این سرویس امکان حضور مستقبل در جایگاه وجود دارد. همچنین مسافران محترم 
 در صورت تمایل سرویس ترانسفر عادی و یا تشریفاتی را همزمان با رزرو این سرویس ثبت نمایند.



 

 
 

 پرواز خروجی 

پس از مراجعه به جایگاه در  مسافران 
صورت رزرو قبلی پذیرش و با راهنمایی کارکنان 
جایگاه به داخل سالن تشریفات راهنمایی می 
شوند. همزمان با پذیرایی از مسافران و استفاده 
آنان از امکانات جایگاه تشریفات بار همراه  
مسافران توسط کارکنان جایگاه و بدون نیاز به 

تر شرکت هواپیمایی تحویل حضور مسافر به کان
و با انتخاب بهترین صندلی در دسترس، کارت پرواز مسافران اخذ می شود. سپس با اعالم زمان سوار  

با استفاده از خودرو اختصاصی و تشریفاتی به  شدن به هواپیما از سوی شرکت هواپیمایی، مسافر  
 یفات سفر هوایی خود را آغاز می کنند.پای پلکان هواپیما منتقل و با بدرقه کارکنان جایگاه تشر

 توجه:

 ساعت است.   3ساعت و در پروازهای خارجی    2مدت زمان استفاده از جایگاه در پروازهای داخلی   ▪



 

 
 

 عرفه خدماتت
 روجیپرواز خ  ورودیپرواز  

 تومان  295.000 تومان  275.000 »هر نفر« ایرانی مسافر 
 تومان 95.000 تومان 95.000 فست ترک، مستقبل و مشایع

 تومان  395.000 تومان  395.000 مسافر خارجی
 تومان  395.000 تومان  395.000 »هر نفر« پرواز خارجی 

صبح  9جزیره کیش از ساعت  به اطالع می رساند ساعات کار جایگاه تشریفات اختصاصی 
 شب بوده و تنها در این ساعات امکان ارائه خدمات به مسافران محترم وجود دارد. 9لغایت 

آپ فـرودگاهی کشور است که فعالیت رسمی خود را از اول مردادماه  تشریفات تجاری ایران اولین استارت 
آغاز نمود. از بهار   با اولین نسل از این سامانه رزرواسیون تحت دامنه  1393سال 
کرده است. در    فعالیت خود را آغاز نسل هفتم این نرم افزار تحت دامنه  1398سال 

به رزرو همزمان سرویس های تشریفاتی در فرودگاه مبداء و مقصد هستند  این نسل کاربران قادر 
همچنین امکان رزرو ترانسفر با استفاده از مکان نیز به این نسل اضافه شده است. نسل هفتم دارای 

در این نسل با طراحی چندین فروشگاه آنالین از جمله فروشگاه پیشرفته و فروشگاه خدمات است و 
 یک سامانه متمرکز بانکی بستر الزم برای ایجاد حساب اعتباری برای تمام کاربران فراهم شده است.

از کلیه آژانسهای مسافرتی و فعاالن حوزه گردشگری و تشریفات جهت همکاری و اخذ تخفیف ویژه 
 تماس حاصل فرمایید.  09100303230  دعوت به عمل می آید. لطفًا جهت ارتباط از طریق شماره تلفن همراه

 


