FOR IMMEDIATE RELEASE

Refurbished Plaza Premium Lounge ― Al Dhabi
Now Opens at Abu Dhabi International Airport

31 January 2018, Abu Dhabi, United Arab Emirates – Abu Dhabi International
Airport (AUH) has unveiled its revamped Plaza Premium Lounge – Al Dhabi in
Terminal 1, with 47% increase in seating capacity, and amenities that can
accommodate approximately 300 persons.
Adjacent to Aerotel Abu Dhabi, the airport’s transit hotel, this refurbished
lounge now features a state of the art family space replete with lofty seating
areas, a sophisticated all-day dining room, a prayer room, an innovative
workstation area designed to facilitate corporates who will find all business
amenities from A-Z in its vicinity, and massage rooms ideal for rejuvenation of
travellers on the road.
Commenting on the reopening, Dan Cappell, Acting Chief Commercial
Officer of Abu Dhabi Airports said: “The new Plaza Premium Lounge – Al Dhabi
represents advancement towards our objective of making continuous
improvements to our customer services, giving our passengers a world class
travel experience. Pushing the boundaries of what an airport can offer. Guests

will find that Plaza Premium Lounge – Al Dhabi is a desirable addition that will
take their journey from being ordinary to extraordinary.”
Plaza Premium Lounge – Al Dhabi is bringing the best combination of leisure,
relaxation, entertainment, dining, and hospitality to Abu Dhabi International
Airport. Peruse through a selection of the latest blockbusters, TV shows,
magazines, newspapers and more are at the fingertips of the guests. A hot
buffet featuring an inspiring array of dishes from global cuisines is available for
breakfast, lunch and dinner, in addition to a spread of sandwiches and snacks
displayed throughout the day. Guests can also enjoy a refreshing beverage or
an aromatic cup of coffee at the cozy café, and refresh their senses with an
invigorating shower at the four spa-inspired shower areas.
Mr. Song Hoi-see, Founder and CEO of Plaza Premium Group, the operator of
Plaza Premium Lounge – Al Dhabi, said: “We are re-shaping what customers
can expect from international travel in Abu Dhabi. Travellers can now
experience a holistic approach to passengers’ wellbeing off the aircraft by
indulging in reimagined spaces that provide maximum comfort in affordable
luxury.”
Located at Abu Dhabi International Airport Terminal 1, Plaza Premium Lounge
– Al Dhabi is now open and operates 24 hours a day. Travellers flying first or
business class with any airline are eligible for lounge access. Other passengers
can access Plaza Premium Lounge – Al Dhabi for rates starting at AED 200 per
person for 2 hours and AED 350 per person for 5 hours. Children aged 2 to 11
will enjoy a 30% discount.

####

About Plaza Premium Group
Headquartered in Hong Kong, Plaza Premium Group is the pioneer and industry
leader in providing Premium Airport Services in over 160 locations of 37 international
airports across the world, with a collective goal of ‘enhancing your airport
experience’. The Group comprises four core airport services, Airport Lounge, Airport
Transit Hotel, Airport Meet & Greet Service, and Airport Dining.
The Group currently employs over 4,000 staff and serves over 12 million passengers
around the world annually. The Group is dedicated to providing quality services and
possesses proprietary knowledge in airport hospitality industry. By continuously

surpassing travellers’ expectation, the Group’s network is rapidly growing across major
international airports around the world.
About Plaza Premium Lounge
Plaza Premium Lounge, the world’s largest independent airport lounge network, gives
travellers a haven away from the hustle and bustle of the airport, a home away from
home, by providing a space with top-notch services and facilities for travellers
departing, transiting and arriving at major international airports including Abu Dhabi,
Brisbane, Hong Kong, Kuala Lumpur, London Heathrow, New Delhi, Rio de Janeiro,
Riyadh, Shanghai, Singapore, Sydney, Taipei, Toronto and Vancouver.
Comfortable seating, enticing food and beverage selection, showers with amenities,
private resting suites, VIP rooms, recharging stations, Wi-Fi, computer workstations are
but a few of the services offered to enhance the airport experience.
As the first airport lounge network to achieve ISO 9001:2008 certification and the
World’s Best Independent Airport Lounge by Skytrax, we are committed to consistently
providing quality services and continual improvement for valued customers. By
putting into action, the best ideas and practices from across the network and around
the world, we focus on innovative and quality products and services.
On top of the sublime and opulent independent airport lounges that are in operation,
we also manage lounges for leading airlines and alliances including Cathay Pacific
Airways, China Eastern Airlines, Lufthansa, Singapore Airlines, Thai Airways, SkyTeam,
Star Alliance and American Express.
About Abu Dhabi Airports
Abu Dhabi Airports is a public joint-stock company wholly owned by the Abu Dhabi
Government. It was incorporated by Amiri Decree number 5, issued on 4 March 2006,
to spearhead the development of the Emirate's aviation infrastructure. In September
2006, Abu Dhabi Airports assumed responsibility for the operation and management
of Abu Dhabi and Al Ain International Airports. In 2008, Abu Dhabi Airports added Al
Bateen Executive Airport (an exclusive business aviation airport), as well as Sir Bani Yas
and Delma Island Airports to its portfolio. These airports are geared to serve the various
segments of air travellers, the aviation marketplace, and will help contribute to Abu
Dhabi’s development as a destination for both business and leisure tourism.
Currently under way is the multi-billion dollar re-development and expansion of Abu
Dhabi International Airport designed to increase the overall capacity of the airport.
You can follow Abu Dhabi Airports on:
Twitter: https://twitter.com/AUH
Instagram: http://instagram.com/abudhabiairports

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/abu-dhabi-airports
YouTube channel: www.youtube.com/user/AUHAirport
Facebook: www.facebook.com/AbuDhabiAirports
Web sites: www.adac.ae, www.abudhabiairport.ae
For more information, please contact:
Plaza Premium Group
Mr. Edward CHENG
Senior Manager, Corporate
Communications – Global
Tel: +852-3960-1323
Email: edward.cheng@plaza-network.com
Abu Dhabi Airports
Press Office:
Phone Number: +971-2-505-3304
E-mail: press@adac.ae

Ms Ginny SNG
Operations Manager – Abu Dhabi
Tel: +971-52-650-4170
Email: ginny.sng@plaza-network.com

خبر صحفي

مطار أبوظبي الدولي يعيد إفتتاح قاعة "الظبي" الضيافة

بإدارة بالزا بريميوم

أبوظبي ،في  31يناير  – 2018أعلن مطار أبوظبي الدولي عن إعادة افتتاح قاعة "الظبي"
للضيافة في مبنى املسافرين رقم  1حيث تم رفع الطاقة االستيعابية للقاعة إلى حوالي 300
شخص ،بزيادة تصل إلى .%47
قاعة بالزا بريميوم -الظبي للضيافة املتصلة بفندق "أيروتل أبوظبي" بمطار أبوظبي الدولي،
وتضم مساحة واسعة للعائالت ،وأماكن مخصصة لالستراحة ،وصالة طعام تعمل على مدار
الساعة ،وأماكن مخصصة للصالة ،باإلضافة إلى منطقة األعمال املبتكرة مصممة لتسهيل
جميع متطلبات الراحة لرجال االعمال واملسافرين ،وغرف التدليك املثالية لالسترخاء التام.

وقال السيد دان كابيل الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية باإلنابة في مطارات أبوظبي" :يعد
إعادة افتتاح قاعة بالزا بريميوم -الظبي في إطار مواصلة أعمال التطوير والتحسينات
املستمرة لخدمة العمالء ،مما يمنح املسافرين تجربة عاملية استثنائية خالل السفر عبر مطار
أبوظبي الدولي".
تجمع قاعة بالزا بريميوم -الظبي بين الضيافة والترفيه واالسترخاء في مطار أبوظبي الدولي،
كما يتم عرض مجموعة مختارة من أحدث األفالم والبرامج التلفزيونية واملجالت والصحف.
وتوفر القاعة املجددة بوفيه شامل ملجموعة من األطباق واملأكوالت العاملية لوجبات الفطور
والغداء والعشاء ،باإلضافة إلى الوجبات الخفيفة املتوفرة على مدار الساعة .وبإمكان
الضيوف االستمتاع بحمام منعش في مناطق االستحمام األربعة املستوحاة من املنتجعات
الصحية.
كما أفاد السيد سونغ هوي س ي املؤسس والرئيس التنفيذي ملجموعة بالزا بريميوم ،املشغل
الرئيس ي لقاعة بالزا بريميوم -الظبي" :هدفنا هو جعل أبوظبي سباقة في إحداث تغيير في ما
يتوقعه املسافر من خدمات الضيافة في املطار .حيث بات بإمكان املسافر االستمتاع بتجربة
متكاملة تضمن راحته بين الرحالت ،وذلك من خالل مساحات تقدم أقص ى درجات الرفاهية
واالستجمام بتكلفة معقولة".
تستقبل قاعة بالزا بريميوم -الظبي مسافري الدرجة األولى أو درجة رجال األعمال على متن
أي من خطوط الطيران على مدار  24ساعة ،وتقع في مبنى املسافرين رقم  1في مطار أبوظبي
الدولي .وبإمكان املسافرين دخول صالة الضيافة ابتداء من  200درهم على الشخص ملدة
ً
ساعتين و 350درهم على الشخص ملدة  5ساعات ،أما بالنسبة لألطفال بين ال  2و  11عاما
فانهم يحصلون على خصم خاص بنسبة .%30
انتهى-حول مجموعة بالزا بريميوم
ومقرها الرئيس ي في هونغ كونغ ،تعد مجموعة بالزا بريميوم الرائدة في مجال صناعة الخدمات املتميزة في أكثر من 160
موقعا من  37مطارا دوليا في جميع أنحاء العالم ،بهدف جماعي يتمثل في" تعزيز تجربة املطار ".وتتكون املجموعة من أربع
خدمات أساسية للمطار ،وصالة املطار ،وفندق مطار ترانسيت ،وخدمة استقبال وتلبية املطار ،وتناول الطعام باملطار.

وتوظف املجموعة حاليا أكثر من  4000موظف وتخدم أكثر من  12مليون مسافر في جميع أنحاء العالم سنويا .وتكرس
املجموعة لتقديم خدمات عالية الجودة وتمتلك املعرفة امللكية في صناعة الضيافة في املطار .ومن خالل تجاوز توقعات
املسافرين باستمرار ،فإن شبكة املجموعة تنمو بسرعة عبر املطارات الدولية الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن صالة الضيافة من بالزا بريميوم:
تعتبر صالة الضيافة "بالزا بريميوم" أكبر شبكة صاالت ضيافة في املطارات بالعالم ،وتوفر صالة الضيافة للمسافرين
ً
ً
ً
مالذا فاخرا بعيدا عن صخب املطارات من خالل توفير مساحة مع أرقى الخدمات واملرافق للمسافرين املغادرين أو
العابرين "الترانزيت" أو القادمين في املطارات الدولية الرئيسية في كل من مطار أبوظبي الدولي ،مطار بريسبان الدولي ،مطار
هونغ كونغ الدولي ،مطار كواالملبور الدولي ،مطار لندن هيثرو الدولي ،مطار نيودلهي الدولي ،مطار ريو دي جانيرو الدولي،
مطار الرياض الدولي ،مطار شنغهاي الدولي ،مطار سنغافورة الدولي ،مطار سيدني الدولي ،مطار تايبيه الدولي ،مطار
تورونتو الدولي ،و مطار فانكوفر الدولي.
توفر صالة الضيافة مقاعد مريحة ومجموعة مختارة من املأكوالت واملشروبات ومناطق استحمام وأجنحة االستجمام
الخاصة وغرف كبار الشخصيات ومحطات إعادة شحن االلكترونيات وخدمة االنترنت "واي فاي" ومحطات الحاسوب
وغيرها املزيد لتقديم التجربة األفضل للمسافرين.
كما تعد أول شبكة صاالت الضيافة في املطارات الحائزة على شهادة  ISO 9001:2008وشهادة "أفضل صالة في العالم"
من قبل "سكاي تراكس" ،حيث تلتزم املجموعة بتقديم خدمات عالية الجودة والتحسين املستمر لجميع العمالء من
خالل تنفيذ أفضل األفكار واملمارسات حول العالم.
تدير املجموعة صاالت الضيافة لشركات الطيران الرائدة من ضمنها خطوط "كاثي باسيفيك" الجوية ،شركة طيران
"تشاينا ايسترن" الصينية" ،لوفتهانزا" ،الخطوط الجوية السنغافورية ،الخطوط الجوية التايالندية" ،سكاي تيم"،
"ستار ايليانس" ،و"امريكان اكسبريس".

نبذة عن مطارات أبوظبي:
مطارات أبوظبي هي شركة عامة مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي تأسست بمرسوم أميري رقم  5في الرابع من مارس
 .2006تتولى الشركة مهمة تطوير البنية التحتية للطيران والنقل الجوي في اإلمارة ،كما تتولى مسؤولية تشغيل وإدارة
املطارات الدولية في مدينتي أبوظبي والعين منذ شهر سبتمبر من العام  .2006وفي العام ّ ،2008
ضمت مطارات أبوظبي إلى
املرافق واملنشآت التي تتولى إدارتها مطار البطين للطيران الخاص ومطار جزيرة صير بني ياس السياحية ومطار جزيرة دملا.

وتقوم مطارات أبوظبي بتوفير أرقى الخدمات لقطاع الطيران بما يساهم في تطوير إمارة أبوظبي لتصبح الوجهة السياحة
ً
الرئيسية في املنطقة ولتكون مقصدا لرجال األعمال واملستثمرين من كافة أرجاء العالم .ويخضع مطار أبوظبي الدولي
ً
حاليا إلى أهم وأكبر عملية إعادة تطوير وتوسعة على اإلطالق بمليارات الدوالرات.

يمكنكم متابعة مطارات أبوظبي عبر الحسابات الرسمية التالية:
تويترhttps://twitter.com/AUH :
إنستاغرامhttp://instagram.com/abudhabiairport :
لينكد إنhttps://www.linkedin.com/company/abu-dhabi-airports :
قناة اليوتيوبhttp://youtube.com/user/AUHAirport :
فيس بوكwww.facebook.com/AUH :
املواقع اإللكترونيةwww.adac.ae, www.abudhabiairport.ae :

للمزيد من املعلومات الرجاء االتصال بـ:
مجموعة بالزا بريميوم
السيد إدوارد تشنغ
مدير أول -االتصاالت
هاتف:
+ 852-3960-1323
البريد اإللكتروني :
edward.cheng@plaza-network.com

قسم اإلعالم ،مطارات أبوظبي:
الهاتف+971-2-505-3304 :
البريد االلكترونيpress@adac.ae :

السيدة جيني سنغ
مدير العمليات – أبوظبي
هاتف:
+971-52-650-4170
البريد اإللكتروني:
ginny.sng@plaza-network.com

