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Ancona - Falconara Marittima
Port lotniczy Ancona imienia Raffaello Sanzio w regionie włoskim
Marche położony jest w gminie Falconara Marittima mieszczącej
się 15 km od miasta Ancona. Jest to jedyne międzynarodowe
lotnisko w Marc

Dane

Typ: cywilne
Właściciel lub zarządca: Aerdorica SpA
Kod IATA: AOI
Kod ICAO: LIPY
Współrzędne:
43° 36' 55" N
13° 21' 45" E
Wysokość: 15 m n.p.m.
Statystyki ruchu (2010)
Liczba pasażerów 520 410 ▲
Drogi startowe:
Kierunek 04/22
Asfalt, 2 962 x 45 m

Tabela lotów – odloty

Tabela lotów – przyloty

Linie lotnicze operujące z lotniska w Anconie
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Na lotnisku działają linie narodowe jak i międzynarodowe. W 2010 roku port lotniczy zwiększył ruch pasażerski o
20,2% pasażerów w stosunku do roku 2009. W zakresie pasażerów w ruchu międzynarodowym wzrost wyniósł
18,3% natomiast w ruchu krajowym 25,2%.

Jeśli chodzi o sektor cargo, lotnisko w Anconie jest bazą dla takich firm jak DHL i FedEx a od listopada 2010 roku
również dla UPS. Również w tym sektorze zanotowano wzrost w 2010 roku o 20,1%.

Lotnisko posiada jeden pas startowy o długości 2990 metrów i 45 metrów szerokości. Port lotniczy Ancona
dysponuje dwoma terminalami (przylotów i odlotów) jak i jednym terminalem do obsługi cargo.

Ciekawostką może być iż na powierzchni 870 m2 na lotnisku w Anconie funkcjonują panele i lustra słoneczne które
są źródłem energii odnawialnej. jest to jedyne takie lotnisko w Europie. Konstrukcja dostarcza 25% energii
niezbędnej do funkcjonowania wieży kontrolnej.

Zobacz lądowanie na lotnisku w Anconie!

DOJAZD
PociągPort lotniczy w Anconie jest połączony bezpośrednio pociągiem który rozpoczyna swój kurs ze stacji
„Stazione di Castelferretti” aż do stacji głównej w Anconie. Z dworca w Anconie można dotrzeć do każdego zakątka
słonecznej Italii.
Autobus
Do Ancony można dojechać również autobusem (bilety można kupić w terminalu odlotów)
Linia Conero BusLinia autobusowa łącząca lotnisko z dworcem głównym, więcej informacji na
stronie:www.conerobus.it.
Linia Ascoli Piceno – Ancona
Linia autobusowa łącząca lotnisko w Anconie z miastem Ascoli Piceno. Więcej informacji na stronie
www.finalmentetours.com.
TaxiPo wyjściu z terminala przylotów stoją taksówki które zawiozą nas:Lotnisko Ancona – miasto Falconara
Marittima (13-15 eur)Lotnisko Ancona – dworzec główny w Anconie (30 eur)Lotnisko Ancona – centrum Ancony
(35 eur)Lotnisko Ancona – port w Anconie (35 eur)
Wynajem samochodów
Na lotnisku funkcjonują takie firmy jak:
AUTOEUROPA +39 071 9157010 AUTONOLEGGIO MAGELLANO +39 071 9157086 AVIS +39 071 52222
EUROPCAR +39 071 9162240 HERTZ +39 071 2073798 MAGGIORE +39 071 9188805 SIXT +39 071
9156017
DOJAZD
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Pociąg
Port lotniczy w Anconie jest połączony bezpośrednio pociągiem który rozpoczyna swój kurs ze stacji „Stazione di
Castelferretti” aż do stacji głównej w Anconie. Z dworca w Anconie można dotrzeć do każdego zakątka słonecznej
Italii.
Autobus
Do Ancony można dojechać również autobusem (bilety można kupić w terminalu odlotów)
Linia Conero BusLinia autobusowa łącząca lotnisko z dworcem głównym, więcej informacji na
stronie:www.conerobus.it.
Linia Ascoli Piceno – Ancona
Linia autobusowa łącząca lotnisko w Anconie z miastem Ascoli Piceno. Więcej informacji na stronie
www.finalmentetours.com.
Taxi
Po wyjściu z terminala przylotów stoją taksówki które zawiozą nas:
Lotnisko Ancona – miasto Falconara Marittima (13-15 eur)
Lotnisko Ancona – dworzec główny w Anconie (30 eur)
Lotnisko Ancona – centrum Ancony (35 eur)
Lotnisko Ancona – port w Anconie (35 eur)

Wynajem samochodów
Na lotnisku funkcjonują takie firmy jak:
AUTOEUROPA +39 071 9157010 AUTONOLEGGIO MAGELLANO +39 071 9157086 AVIS +39 071 52222
EUROPCAR +39 071 9162240 HERTZ +39 071 2073798 MAGGIORE +39 071 9188805
SIXT +39 071 9156017
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