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Lamezia Terme
Jak określił rzecznik prasowy lotniska Lamezia Terme lądowisko to
jest główną furtką do najpiękniejszego regionu nadmorskiego we
Włoszech czyli Kalabrii.

Dane

Aeroporto di Lamezia Terme
Adres:
Società Aeroportuale Calabrese S.p.A.
c/o Aeroporto Internazionale
Lamezia Terme (CZ)
88040
Email: info@sacal.it
Tel.:

+39 0968 414333

Fax:

+39 0968 411032

Typ: cywilne
Właściciel lub zarządca: Sacal S.p.A.
Rok otwarcia: 1976
Kod IATA: SUF
Kod ICAO: LICA
Współrzędne: 38°54'19″N 16°14'32″E (pokaż mapę)
Wysokość: 12 m n.p.m.
Statystyki ruchu (2010)

http://www.lotniska.info/lotnisko,lamezia-terme,53.html

strona 1 / 3

Europa » Włochy » Lotnisko
Lamezia Terme
www.lotniska.info
Liczba pasażerów: 1 916 187 ▲
Drogi startowe
Kierunek 10/28: Beton, 2 414 x 45 m

Tablica lotów – przyloty

Tablica lotów – odloty

Linie lotnicze operujące z lotniska

HISTORIA

Pomysł otwarcia lotniska datuje się na 1965 rok kiedy to firma Consaer rozpoczęła projekt nad lotniskiem który
mógłby być połączony bezpośrednio z autostradą i koleją jak również portem morskim w Gidia Tauro.
Lamezia Terme Airport został zainaugurowany w roku 1976, wtedy też linia lotnicza Itavia rozpoczęła pierwsze
destynacje z Lamezii do Rzymu Ciampino, Mediolanu Linate, Katanii i Palermo.
W 1982 roku lądowisko zostało odnowione a zarządzanie nim zostało powierzone spółce akcyjnej Sacal S.p.A
(Società Aeroportuale Calabrese) w której udziały ma również Region Kalabria jak i gmina Lamezia Terme. W 2007
roku rozpoczęto pracę nad wydłużeniem pasa startowego z 2416 metrów do 3000 metrów. Ze względu na stały
wzrost liczy podróżnych w 2008 roku podjęto decyzje o przebudowie terminalu pasażerskiego nie dostosowanego
do zwiększającej się liczby pasażerów.

Zobacz start z lotniska w Lamezia Terme i piękne morze (video)

DOJAZD

Autobus
Z lotniska można dojechać do różnych miejscowości, najczęściej kursują autobusy z lotniska do miast w
Catanzaro, Cosenza i Crotone. Z tych też miejscowości można pociągiem dostać się do każdej części Włoch
(kursy można sprawdzić na stronie Trenitalia)
(tel. +39 0962.21709).
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Busy
Z lotniska i na lotnisko z miast Catanzaro i Cosenza kursują mini busy – należy wcześniej jednak złożyć
rezerwacje. (tel. +39 0984.8830894, sito web www.al-volo.net).

Inne połączenia z miastem Lamezia Terme (tel. + 39 800255898) http://www.lameziamultiservizi.it/

W okresie letnim z lotniska odjeżdżają autobusy do najbardziej popularnych ośrodków turystycznych.

Taxi
+39 0968.51722 (z lotniska)
+39 0968.51723 (ze stacji kolejowej)

STATYSTYKI
Rocznie ruch pasażerski na lotnisku w Lamezia Terme kształtuje się na poziomie 2 milionów osób. Aktualnie notuje
się dynamiczny wzrost ruchu pasażerskiego ze wzgledu na tanie linie lotnicze operujące na lotnisku.
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