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Bergamo – Orio al Serio
Port lotniczy w Bergamo Orio al Serio, nazywany również Mediolan
– Orio al Serio, jest trzecim co do wielkości lotniskiem w obrębie
Mediolanu, za lotniskami Malpensa i Linate.

Dane

Typ: cywilne
Kod IATA: BGY
Kod ICAO: LIME
Współrzędne: 45°40'26″N 9°42'15″E (pokaż mapę)
Wysokość: 238 m n.p.m.
Statystyki ruchu (2010)
Liczba pasażerów: 7 677 224 ▲
Drogi startowe
Kierunek 10/28: Beton, 2 937 x 45 m
Kierunek 12/30: Asfaltobeton, 778 x 18 m

Tabela lotów – przyloty

Tabela lotów – odloty

Linie lotnicze operujące z lotniska w Bergamo

OPIS i HISTORIA

Lotnisko w Bergamo jest równocześnie czwartym co do wielkości lotniskiem we Włoszech. Dlaczego nazwa Orio al
Serio?, otóż lotnisko znajduje się w gminie o tej nazwie, gmina ta położona jest 5 kilometrów od miejscowości
Bergamo i 50 kilometrów od centrum Mediolanu.

Lotnisko zajmuje pierwsze miejsce we Włoszech pod względem ilości pasażerów korzystających z tanich linii
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lotniczych.

Lądowisko powstało w 1937 roku jako baza wojskowa. W 1949 pomiędzy instytucjami finansowymi doszło do
porozumienia w sprawie utworzenia portu lotniczego w Bergamo. Jednak dopiero w 1970 roku powstała firma
SACBO zarządzająca lotniskiem. Pomimo konkurencji ze strony SEA (firma zarządzająca lotniskami Malpensa i
Linate), w 1972 roku dochodzi do pierwszych lotów pasażerskich z Bergamo do Rzymu, lot został wykonany przez
linie lotnicze Itavia. Między latami 60-tymi a 90-tymi lotnisko notuje swoje dobre jak i złe okresy, aż do roku 2001
kiedy to ze względu na spory z firmą SEA i małym ruchem pasażerskim zastanawiano się czy nie zamknąć
lotniska.

W 2002 roku ze względu na remont prowadzony na lotnisku Linate lądowisko w Bergamo pokazał opinii publicznej
iż jest w stanie funkcjonować i obsługiwać ruch pasażerski sięgający ponad milion pasażerów rocznie. W 2003
roku po uruchomieniu wielu połączeń przez linię Ryanair i inne tanie linie lotnicze Orio al Serio rozpoczął swój
dynamiczny rozwój aby w 2010 roku stać się 4 lotniskiem we Włoszech i pierwszym pod względem pasażerów
tanich linii lotniczych.

Zobacz firm na temat lotniska Orio al Serio w Bergamo

DOJAZD

Autobus
Lotnisko w Bergamo jest bardzo dobrze połączone z Bergamo, Mediolanem i Brescią dzięki firmom transportowym
które funkcjonują przy lotnisku.
Z lotniska w Bergamo na stację kolejową w Bergamo można dostać się Autobusem ATB, cena biletu 1,80 Eur
Z lotniska w Bergamo na stację kolejową w Mediolanie można dostać się dzięki firmie Autostradale, cena biletu
9,90 EUR, (kursuje co 30 minut), również firma Orioshuttle kursuje od 3:00 w nocy do 23:15, cena biletu 10 EUR,
można dokonać rezerwacji na stronie:http://ticketonline.orioshuttle.com/pagine/welcome.cfm

Z lotniska można dostać się jeszcze do innych dzielnic Mediolanu, więcej informacji na stronie:
http://www.sacbo.it/Editorial/newsCategoryViewProcess.jsp?editorialID=2163&currentMenu=2189

Taxi
Radiotaxi +39035 4519090

Wypożyczenie samochodów na lotnisku w Bergamo
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Szczegóły na stronie:
http://www.sacbo.it/Editorial/newsCategoryViewProcess.jsp?editorialID=2191

Wypożyczenie samochodów na lotnisku w Bergamo z kierowcą
ACLASS
Telefono 035 314545
E-mail info@aclass.it
Link http://www.aclass.it

TOUR CAR SERVICE
Telefono 349 5972196
E-mail info@tourcarservice.com
Link http://www.tourcarservice.com
Private taxi car minivan minibus e bus

STATYSTYKI

2005 4.356.143
2006 5.244.794 (+20.4%)
2007 5.741.734 (+9.5%)
2008 6.482.590 (+12,9%)
2009 7.160.008 (+10,4%)
2010 7.661.061 (+7,2%)
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