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Malaga – Costa del Sol
Port lotniczy Malaga to główne lotnisko w Hiszpanii które
obsługuje głównie region Costa del Sol w Hiszpanii.

Dane

Typ: cywilne
Właściciel lub zarządca: Aena
Kod IATA: AGP
Kod ICAO: LEMG
Miasto: Málaga Hiszpania
Współrzędne: 36°40′30″N 4°29′27″W / 36.675, -4.49083
Wysokość: 16 m n.p.m.
Statystyki ruchu (2010)
Liczba pasażerów: 12 064 616
Cargo: 3 063 t
Liczba operacji: 105 631
Drogi startowe:
Kierunek 13/31: asfalt, 3 200 x 45 m

Tabela lotów – odloty
Tabela lotów – przyloty

Linie lotnicze operujące z lotniska w Maladze
Mapka terminala 3 w Maladze

Loty do Malagi - ceny lotów z Polski
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OPIS
Lotnisko Malaga położone jest na południowym-zachodzie od Malagi, zaledwie 8 kilometrów od centrum miasta.
Port lotniczy posiada około 60 połączeń i obsługuje rocznie około 13 milionów pasażerów. Aktualnie lotnisko
posiada 3 terminale. Lotnisko zarządzane jest przez AENA.

Lotnisko w Maladze jest czwartym lądowiskiem w Hiszpanii pod względem ruchu lotniczego. W europie klasyfikuje
się w pierwszej trzydziestce jeśli chodzi o ilość pasażerów. W 2006 roku ilość pasażerów wyniosła ponad 13
milionów z czego ¾ to pasażerowie lotów międzynarodowych. W tym też okresie wykonano 127769 startów i
lądowań.

DOJAZD
Pociąg
Przy terminalu 3 znajduje się stacja kolejowa z której można dojechać do centrum Malagi i Fuengiroli. Czas
podróży do Malagi wynosi około 15 minut. Pociągi kursują od 7:00 do 24:00 natomiast do Fuengirola od 5:54 do
22:30.

Autobus
Na lotnisku funkcjonuje wiele autobusów które zabiorą nas do centrum Malagi (linia 19, 75). Czas przejazdu wynosi
30 minut a cena biletu w granicach 2 euro.

Rozkład jazdy:
http://www.emtmalaga.es/portal/page/portal/EMT/Planos%20y%20Horarios%20nuevo?idLinea=19&Submit=consult
ar
http://www.emtmalaga.es/portal/page/portal/EMT/Planos%20y%20Horarios%20nuevo?idLinea=75&Submit=consult
ar

Taxi
Przejazd taksówką do centrum miasta to koszt rzędu 15-20 euro, czas podróży wynosi 20 minut.
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