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Lotnisko im. Świętego Pawła - Sewilla
Aeropuerto de Sevilla położone jest 10 km na północny zachód od
stolicy Andaluzji, dokładnie pomiędzy granicami Sewilli i miasta
Rinconada. Znajduje się ono tuż przy trasie A4.

Kod IATA: SVQ
Państwo: Hiszpania
Kontynent: Europa

Dane:
Typ: cywilne
Kod IATA: SVQ
Kod ICAO: LEZL
Miasto: Sewilla, Hiszpania
Współrzędne: 37°25′04.80″N 5°53′35.18″O
Wysokość: 34 m n.p.m.
Kierunek: 09/27 Asfalt, 3360x45

Loty do Sewilli - ceny lotów z Polski

Adres:
Ctra. Nal. IV. Madrid-Cádiz Km. 532
ES - 41020 Sevilla

Linie lotnicze operujące na lotnisku:
http://www.sevilla-airport.com/es/info_aeropuerto.php

Tabela lotów – odloty:
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http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Sevilla/es/Page/1048243389179//Salidas.html

Tabela lotów – przyloty:
http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Sevilla/es/Page/1048243389184//Llegadas.html

Lądowanie na lotnisku w Sewilli – zobacz wideo:

HISTORIA:
Aeropuerto de Sevilla im. Świętego Pawła jest hiszpańskim lotniskiem należącym do grupy AENA. Historia tego
portu lotniczego sięga roku 1910 i początków lotnictwa w Hiszpanii. Ważna data w jego historii to 1919 rok, kiedy to
odbył się pierwszy lot komercyjny z Sewilli do Madrytu.

Ostatnia i najważniejsza przebudowa lotniska miała miejsce w 1992 roku w związku z wystawą Expo, kiedy to
powstał nowy terminal oraz wieża kontrolna. Połączono wówczas lotnisko bezpośrednio z trasą szybkiego ruchu
A4, którą można dojechać do centrum Sewilli.

Budynek terminalu został zainspirowany andaluzyjską kulturą i jego projekt bazuje na trzech tradycyjnych
komponentach tego stylu: meczet, pałac oraz drzewa pomarańczowe, co ma swoje przełożenie na kolory, którymi
użył architekt przy projektowaniu lotniska.

Lotnisko w Sewilli obsługuje przede wszystkim loty krajowe, jednak w ostatnim czasie zauważa się wzrost liczby
połączeń międzynarodowych. Obecnie podział ten wygląda następująco: 30% to loty międzynarodowe, zaś 70% to
loty krajowe.

Po 1992 roku lotnisko popadło w niewielki kryzys z powodu otwarcia połączeń nowego hiszpańskiego szybkiego
pociągu AVE, który łączy najważniejsze miasta Hiszpanii, w tym Sewillę i Madryt. Spadła wówczas liczba
podróżnych i sytuacja lotniska w Sewilli porównaniu z innymi portami lotniczymi Andaluzji przedstawiała się nie
najlepiej. Obecnie jednak kryzys został przezwyciężony, między innymi dzięki nawiązaniu współpracy z tanimi
liniami lotniczymi.

Zobacz filmik instruktażowy o lotnisku w Sewilli:
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Statystyki – Przewóz pasażerów w ostatnich ośmiu latach:
Lata
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

Wszyscy pasażerowie
4.959.365
4.224.718
4.051.268
4.392.148
4.507.264
3.871.785
3.521.112
2.675.595
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3
1
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5
2

DOJAZD:

Parking
Cena za parking wynosi 1,20€ za godzinę, 12,00€ za dzień do 4 dni, oraz 9,60€ za dzień począwszy od 5-tego
dnia. Więcej informacji pod numerem telefonu: +34 954 449 060

Samochód
Na lotnisku znajduje się wiele firm zajmujących się wynajmowaniem samochodów. Najczęściej znajdują się one na
najniższym piętrze głównego terminalu. Przykładowe firmy mające swoją siedzibę na terminalu to: AurigaCrown,
Avis, Europcar, Hertz. Dojazd do centrum jest prosty i szybki, jako że lotnisko jest usytuowane tuż przy trasie A4.
Dojazd do centrum wynosi około 15 minut.

Taxi
Koszt taksówki z lotniska do centrum Sewilli to około 15-22€, w zależności od pory dnia. Postój taksówek znajduje
się tuż przy wyjściu z terminalu. Czas przejazdu to około 15 minut.

Autobus
Autobusy, które kursują pomiędzy lotniskiem a centrum miasta, odjeżdżają sprzed terminalu co 30 minut, między
6:15 a 23:00. Czas podróży to około 20-30 minut, a cena biletu wynosi 2,30€.

Strona internetowa lotniska w Sewilli:
http://www.sevilla-airport.com/es/index.php
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