
المطارات في اإلنتظار صاالت إلى الدخول  
 

!لرحلتك انتظارك أثناء بالمطارات فخمة صاالت في بالجلوس إستمتع  

منطقة. إجعل رحالتك أكثر استرخاء من خالل االنتقال إلى صاالت فاخرة من الطراز العالمي في المطارات الدولية في جميع أنحاء ال

أو  ينيةبالتالللحسم المباشر  بنك نزوى ماستركارد بطاقة إبراز بمجرداحصل على دخول غير محدود إلى صالة المطار في أفضل 

وبطاقة الصعود إلى الطائرة. الحسم المباشر الخاصة للنساءبطاقة تيتانيوم أو ال  

بطاقة 

 البالتينيوم
بطاقة  

 التيتانيوم
 رقم األسم المطار رقم و إسم الصالة\المبنى\إسم الردهة

   Diamond Lounge مبنى كبار الشخصيات  ( أبوظبيAUH) 1 

  Petra Lounge  ( عّمانAMM) 2 

   Aspire Lounge (No.41)  3المبنى  3 (AMSأمستردام )  

   Miracle First Class Lounge G الردهة الدولية ( بانكوكBKK) 4 

   Sala VIP Miro  1المبنى  ( برشلونةBCN) 5 

  Diamond Lounge B المبنى ( بروكسلBRU) 6 

 

  3صالة الدرجة األولى المبنى رقم • 
  1صالة الدرجة األولى المبنى رقم • 
  2صالة الدرجة األولى المبنى رقم • 

 7 (CAIالقاهرة )

  Pearl Lounge (Departures)  2المبنى  ( الدار البيضاءCMN) 8 

 

 •Marhaba Lounge  
 •Marhaba Lounge  الردهة  3المبنىC  
 •Marhaba Lounge  الردهة  3المبنىB  
 •Marhaba Lounge  الردهة  3المبنىA  
 •Marhaba Lounge  الردهة  1المبنىD  

 9 (DWCدبي )

  Sky Lounge  2المبنى  10 (FRAفرانكفورت )  

  Plaza Premium Lounge  1المبنى  
منطقة اإلدارة الخاصة هونغ كونغ 

(HKG) 
11 

 
 

Prime class CIP Lounge المبنى الدولي 
 12 (ISTإسطنبول )

  First Class Lounge المبنى الشمالي ( جدةJED) 13 

  Plaza Premium Lounge KLIA1 (Satellite) ( كوااللمبورKUL) 14 

  Dasman Premier Lounge M المبنى  ( الكويتKWI) 15 

  Aspire, The Lounge at LHR T5  5المبنى  16 (LHRلندن )  

  Wingtips Lounge  4المبنى  17 (JFKنيويورك )نيويورك( ) 

  Star Alliance Lounge  1المبنى  ( باريسCDG) 18 

  Passenger Lounge  3المبنى  19 (FCOروما )  

  SATS Premier Lounge  3المبنى  20 (SINسنغافورة ) 

 
Plaza Premium Lounge (Int'l Departures) 

1المبنى    
 21 (YYZتورنتو )

 

 تطبق الشروط و األحكام 

 

 والشروطصاالت المشاركة والبنود ال" للحصول على أحدث التحديثات على MasterCard For You حمل  التطبيق "


