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Bolonia – Giugliemo Marconi
Port lotniczy Gigliemo Marconi powziął swą nazwę od fizyka
Bolońskiego. Aktualnie jest to największy port lotniczy w regionie
Emilia – Romania.

Via Triumvirato, 84
40132 Bologna (BO
+39 051 6479615
http://www.bologna-airport.it

Dane lotniska
Kod IATA: BLQ
Kod ICAO: LIPE
Miasto: Bolonia, Włochy
Współrzędne: 44°32'08″N 11°17'19″E
Wysokość: 37 m n.p.m.
Pas startowy: Kierunek 12/30: Beton, 2 800 x 45 m

Linie lotnicze operujące z lotniska

Tablica lotów – przyloty

Tablica lotów – odloty
Loty do Bolonii - ceny lotów z Polski

Lądowanie w Bolonii (Giugliemo Marconi) video
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HISTORIA
Historia portu lotniczego w Bolonii sięga wieku 20 kiedy to lądowisko było wykorzystywane do celów militarnych jak
i przez boloński klub lotnictwa. Pierwszy ruch pasażerski rozpoczął się w roku 1963 a branym kierunkiem był Rzym
Ciampino. Lot obsługiwany był przez firmę Italia. Od tego też momentu stale wzrastała sieć połączeń z głównymi
miastami włoskimi, również obsługiwano pierwsze loty charterowe. W 2005 roku liczba pasażerów korzystających z
lądowiska w Bolonii wynosiła ponad 3,5 miliona osób. W 2006 ruch pasażerski przekroczył 4 miliony osób.
Aktualnie port lotniczy w Bolonii jest 10 lotniskiem we Włoszech pod względem ilości obsługiwanych pasażerów.
Ciekawostką może być to iż port lotniczy w Bolonii był jedynym włoskim lądowiskiem który miał zaszczyt gościć na
swym pasie startowym francuski Concorde.

DOJAZD
Autobus (lotnisko Bolonia – centrum miasta – dworzec głowny)
Lotniska można najprościej dostać się do Bolonii korzystając z usług autobusu którego czas przejazdu wynosi
około 20 minut. Ponieważ często w Boloni odbywają się różnego rodzaju targi wtedy też uruchamiane jest
połączenie z lotniska bezpośrednio do dzielnicy w której odbywa się całe przedsięwzięcie.

Więcej informacji na stronie:
http://www.atc.bo.it/orari/aerobus

Autobus (Modena – lotnisko Bolonia – Modena)
W każdy dzień co dwie godziny kursuje autobus pomiędzy portem lotniczym w Bolonii a miastem w Moneda. Czas
podróży wynosi 50 minut.

Więcej informacji:
tel. 800.111.101
http://www.atcm.mo.it/

Autobus (Siena – lotnisko Bolonia –Siena)
Tel. : 0861 1991900
Czas podróży 2 h 30 minut.
Więcej informacji:
http://www.sena.it/
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Pociąg
Około 6 kilometrów od lotniska znajduje się stacja kolejowa na której można wybrać odpowiednie destynacje
dalszej podróży.

KIERUNKI
http://www.bologna-airport.it/it/voli/compagnie-aeree/?IDFolder=1027&LN=IT

STATYSTYKI
Port lotniczy w Boloni zamknął rok 2010 z liczbą 5,5 miliona pasażerów. Był to wzrost o ponad 15% w stosunku do
roku ubiegłego.
Poniższy wykres w galerii zdjęć przedstawia przychody bolońskiego lotniska od 1994 roku
http://www.lotniska.info/lotnisko,bolonia-giugliemo-marconi,49.html

http://www.lotniska.info/lotnisko,bolonia-giugliemo-marconi,49.html

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

strona 3 / 3

