


Azur Air Ukraine є однією з найбільших авіакомпаній в Україні, щорічно доставляючи в пункти призначення сотні тисяч пасажирів. 
Користуючись послугами даної авіакомпанії, яка більше десяти років є авіа-партнером туристичного оператора ANEX Tour, туристи
все частіше обирають послуги категорії преміум. Для багатьох переліт бізнес-класом є невід'ємною частиною життя, адже послуги
даного сегменту мають велику кількість привілеїв, тим самим роблячи перельоти комфортнішими.  
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Бізнес-клас на борту Azur Air 



Після виснажливого та насиченого роботою періоду, єдине чого мені хотілось — якомога швидше відправитись у відпустку, при цьому позбавивши
себе головного болю від організаційних моментів. Вибравши для відпочинку Домінікану, ми з дружиною приступили до пошуку туру. На щастя в 
поле зору нам потрапила компанія ANEX Tour і процес оформлення нашої поїздки був завершений швидше, ніж очікувалось.  

Для перельоту ми вибрали бізнес-клас. По приїзду в аеропорт нас зустріли представники компанії та провели до окремої стійки реєстрації, де немає
черги. Після експрес реєстрації та оформлення нашого багажу, ми вирушили в бізнес-зал аеропорту, який надає безкоштовні послуги для пасажирів
бізнес-класу. Відправляючись на відпочинок з дитиною, ми взяли з собою 
декілька валіз і були приємно здивовані, що в бізнес-класі дозволяється
багаж загальною вагою до 40 кг, не доплачуючи за багажні місця.  

Щоб вкоротити час до вильоту, ми вирішили трішки підкріпитись в 
бізнес-залі. Було дуже приємно бути запрошеним на посадку першими, 
з окремим трансфером до літака. Також ми були здивовані комфорту 
розташування крісел. Одразу після посадки нам запропонували
привітальні напої та шампанське, а під час перельоту двічі подавали 
бізнес-меню. Важливо зауважити, що посуд був з фарфору, а кава
натуральна. Скориставшись моментом, дружина заснула, 
використавши комплект для сну, який був нам виданий у літаку. Тим 
часом дитина була зайнята набором для розмальовування, наданим
бортпровідниками, а я насолоджувався тишею і смачним віскі.  

Послуги бізнес-класу не тільки допомогли нам зекономити час на 
організації відпустки, але й дозволили вперше відчути себе 
по-справжньому на відпочинку.
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Відгуки клієнтів ANEX Tour 



Бізнес-клас на борту Azur Air 

Послуги Бізнес-класу надаються на 
бортах лайнерів Azur Air Ukraine
у напрямках:
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Бізнес-клас на борту Azur Air 
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ПОСЛУГИ В АЕРОПОРТУ ДОМІНІКАНА КУБА ТУРЕЧЧИНА ІСПАНІЯ ОАЕ ЄГИПЕТ ТАЇЛАНД

Окрема стійка реєстрації √ √ √ √ √ √ √

Збільшена норма перевезення багажу √ √ √ √ √ √ √

Послуги бізнес-залу в аеропорту √ √ √ √ √ √ √

Пріоритетна посадка √ √ √ √ √ √ √

Окремий трансфер до/від літака √ √ √ √ √ √ √

ПОСЛУГИ В ЛІТАКУ ДОМІНІКАНА КУБА ТУРЕЧЧИНА ІСПАНІЯ ОАЕ ЄГИПЕТ ТАЇЛАНД

Комфортабельне розміщення √ √ √ √ √ √ √

Вітальний коктейль √ √ √ √ √ √ √

Асортимент напоїв √ √ √ √ √ √ √

Бізнес-меню √ √ √ √ √ √ √

Набір для сну √ √

Разважальні набори для дітей √ √ √ √ √ √ √



Бізнес-клас на борту Azur Air 

Для комфорту та економії часу, в аеропорту організована окрема
стійка реєстрації, яка дозволяє пасажирам Бізнес-класу уникнути
виснажливих черг. 

Окрема стійка реєстрації

Для пасажирів Бізнес-класу передбачена значна кількість місця
для багажу. Окрім ручної поклажі вагою 8 кг, кожному туристу 
дозволяється брати з собою основний багаж вагою до 40 кг. І, що
найголовніше, оскільки кількість багажного місця необмежена, 
кожен бізнес-клієнт ANEX Tour в Україні, має можливість взяти з 
собою зручну кількість валіз. 

Збільшена норма перевезення багажу
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Бізнес-клас на борту Azur Air 

Послуги VIP Бізнес-залу 

Пріоритетна посадка та окремий трансфер

Для пасажирів категорії Бізнес-клас діє пріоритетна
посадка, яка дозволяє піднятись на борт літака перед 
або після посадки інших пасажирів. Крім цього, у 
випадку коли під час посадки в літак відсутній
телетрап, клієнтам Бізнес-класу організовується
окремий трансфер до авіалайнера. 

Під час очікування посадки на рейс, пасажирам
Бізнес-класу надається унікальна можливість
провести час в бізнес-залі аеропорту. Окрім
комфортного відпочинку та якісного сервісу, гості
бізнес-залу можуть насолоджуватись ресторанним
меню, напоями та снеками. 
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Комфортабельне разміщення та набори для сну

Потрапляючи на борт літака Azur Air Ukraine, клієнти Бізнес-
класу розміщуються на широких та комфортабельних кріслах. 
А велика відстань між кріслами та реклайнери для ніг, 
дозволяють зручно розміститись на своєму місці, що дуже
важливо під час довгих польотів. Крім цього, в якості
додаткової послуги на далекомагістральних перельотах, 
кожному з пасажирів надається спальний набір: подушка, 
плед, беруші та маска для сну. 
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Бізнес-клас на борту Azur Air 

Бізнес-меню

Після закінчення посадки, клієнтам надається вітальний келих
шампанського. А під час всього польоту — широкий 
асортимент алкогольних та безалкогольних напоїв, а також
спеціальне бізнес-меню. Кавомани оцінять свіжозварену
ароматну каву.  

Обслуговування пасажирів Бізнес-класу проходить виключно в 
ресторанному форматі, а всі страви подаються на тонкому 
фарфорі. 
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Для дітей

Один з основних принципів компанії — повага до 
кожного клієнта, незалежно від його віку. Таким 
чином, до послуг маленьких мандрівників
надається різноманітний асортимент напоїв, вибір
десертів згідно меню, а також дитячі розважальні
матеріали. 

Завдяки турботі компанії, банальний переліт
перетворюється на захоплюючу пригоду для кожної
дитини. 

anextour.com.ua
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Преса на борту авіалайнера

Щоб політ до пункту призначення був цікавішим, всім пасажирам
надаються персональні зразки бортових глянцевих журналів L’AZURE та 
LUJO MAG. 

На сторінках щомісячного видання L’AZURE можна знайти багато цікавого
з області туризму, культури, технологій, стилю життя та новин. Також у 
кожному номері є важлива інформація про авіакомпанію та 
безпосередньо самих напрямків туристичного оператора ANEX Tour. 

Окрім цього, в журналі є інтерактивна рубрика для дітей, щоб юні
пасажири не засумували під час польоту.  

.
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Преса на борту авіалайнера

Глянцевий журнал LUJO MAG — це путівник у світ
розкішного життя, де кожен випуск наповнений
лаконічністю та естетикою.  

Головна місія LUJO MAG — розвиток культури туризму, 
знайомство читачів з унікальністю преміального готелю
Lujo та курортів Туреччини. Крім цього, журнал здійснює
справжній екскурс у світ гастрономії, виховуючи у своїх
читачів хороший смак.  
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