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Forli - Luigi Ridolfi
Lotnisko w Forli to drugi co do wielkości port lotniczy w regionie
Emilia – Romania.

SEAF SPA
Via Seganti 103 - 47100 Forlì (Italy)
Tel. +39.0543.474990/474921
Fax +39.0543.474971
E-mail: info@forliairport.com

HISTORIA
Port lotniczy Forli zmieniał się w czasie bardzo dynamicznie. Jeśli w 2001 roku ruch pasażerski wynosił nieco
ponad 72 tysiące osób, to w 2007 wzrósł on do ponad 700 tysięcy osób korzystających z tego regionalnego
lotniska.
Lotnisko Forli od początku swego funkcjonowania musiało konkurować z większym lotniskiem w Bolonii (Bolonia –
Borgo Panigale). W 2008 roku przeniesiono dużą ilość połączeń narodowych właśnie do portu w Bolonii. Był
moment w którym największa irlandzka linia lotnicza low cost Ryanair zastanawiała się nad stworzeniem bazy
właśnie w Forli. Ostatecznie Ryanair wykorzystał lądowiska w Bolonii i Rimini. Jedyna linia lotnicza która ściśle
współpracowała z Forli to WindJet. W 2009 roku powstał strategiczny plan rozwoju lotniska w Forli. Można napisać
iż to właśnie polskie destylacje z węgierskim transportem (linie lotnicze Wizz Air) podniosły na duchu lotnisko w
Forli. Wizz Air wtedy też przeniósł swoją bazę z lotniska w Bolonii do Forli. Rozpoczęto wtedy loty z Forli do
Warszawy i Katowic. Również uruchomiono połączenie z Cluj-Napoca w Rumuni. W 2010 roku uruchomiono
połączenia z Wrocławiem, Sofią i Budapesztem.

Lądowanie w Forli (video)

DOJAZD
Dojazd z lotniska do centrum miasta jest bardzo prosty ze względu na dystans który dzieli port od centrum miasta,
a wynosi on tylko 4 kilometry. Z centrum przy dworcu głównym można skorzystać z wielu połączeń pociągiem w
celu dotarcia do wybrzeża Adriatyku.

Autobus (Bus Navetta) do Forli
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Pomiędzy lotniskiem w Forli a dworcem głównym w Forli kursują busy. Koszt biletu wynosi 3,5 euro. Bilety
sprzedawane są w tubusie (dobrze jest posiadać odliczoną już kwotę).

Godziny kursowania można znaleźć pod linkiem:
http://www.forliairport.com/main/index.php?id_pag=29

Aktualne godziny kursowania można znaleźć również na stronie:
Strona www AVM www.avm.fc.it
infolinia AVM 199 11 55 77
email info@avm.fc.it

Autobus z Forli do Bolonii
Jeżeli w planach posiadasz bezpośredni transfer z lotniska w Forli do Bolonii możesz skorzystać z autobusów
(e-bus.it). Koszt biletu to 12 euro.

Autobus z Forli na wybrzeże Adriatyckie
Pomiędzy lotniskiem a wybrzeżem kursują busy (8 miejsc), firm Taximininibus Cervia i Cesenatico Tranfert. To one
przetransportują cię na kurorty nadmorskie za 12 euro wliczając koszty bagażu.

Więcej informacji odnośnie busów na wybrzeże:
Cervia:
tel +39.0544.973737
fax +39.0544.916294
email info@taximinibus.it

Cesenatico:
tel. +39.0547.81365
fax +39.0547.673240
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Taxi
Usługi świadczone są 24 godzin na dobę. Transport do centrum miasta to koszt 11-15 euro.
Więcej informacji:
e-mail info@taxiforli.it
Tel. +39 0543 31111
Fax +39 0543 31064

LINIE LOTNICZE
Eagles Arlines
www.eaglesairlines.com
199.240.500

Wizz Air
www.wizzair.com
0543 474990

Belle Air
+39026101448
www.belleair.it
0543 474990
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