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Parma – Giuseppe Verdi
Port lotniczy Parma nazwany imieniem sławnego kompozytora
Giuseppe Verdi położony jest w regionie Emilia – Romania, 3
kilometry od centrum Parmy. Jest to średniej wielkości lotnisko z
ruchem pasażersk

Dane

Typ: cywilne
Właściciel lub zarządca: Società Gestione Aeroporto Parma S.p.A.
Kod IATA: PMF
Kod ICAO: LIMP
Współrzędne: 44°49'23″N 10°17'46″E / 44.82306, 10.29611 (pokaż mapę)
Wysokość 49 m n.p.m.
Statystyki ruchu (2010),
Liczba pasażerów: 240 932 ▼
Drogi startowe
Kierunek 02/20: Asfalt, 2 300 m

Tabela lotów i odlotów

OPIS i HISTORIA

Lotnisko w Parmie posiada jeden pas startowy o wymiarach 2122 metrów długości i 45 metrów szerokości.
Plan budowy lądowiska w Parmie pojawił się po pierwszej wojnie światowej. Wtedy też rozpoczęto jego budowę.
Niestety w czasie drugiej wojny światowej lądowisko w pobliżu Parmy zostało doszczętnie zniszczone. Wtedy też
minister obrony Włoch nie miał w planach jego odbudowę.

10 czerwca 1945 roku grupa pasjonatów lotnictwa utworzyła klub lotniczy na nie funkcjonującym już lotnisku w
Parmie. Pierwsze ultralekkie samoloty zaczęły lądować i startować z lotniska w 1946 roku. W 1947 roku rozpoczęła
swoje funkcjonowanie na lotnisku szkoła lotnicza. Powstała wtedy prowizoryczna wieża kontroli lotów i pierwszy
bar. Dzięki młodym pasjonatom i powstałej szkole lądowisko w Parmie znowu rozpoczęło funkcjonowanie i
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przyjmowanie lotów narodowych i międzynarodowych.

Lądowanie samolotu Piper PA28 na lotnisku w Parmie (Video)

DOJAZD

Autobus
Lotnisko Parma – dworzec główny Parma
Między portem lotniczych a stacją kolejową w Parmie co godzinę jeździ autobus nr 6.
Godziny kursowania:
http://www.parma-airport.it/pdf/bus.pdf
Cena biletu to 1 euro lub 1,5 euro w przypadku kupna w autobusie.
Więcej informacji na stronie:
www.tep.pr.it

Taxi
Cenna kursu z lotniska do miasta Parma wynosi 7 - 10 Eur

Wynajem samochodów
Na lotnisku w Parmie działają następujące firmy wynajmujące samochody:

Hertz
www.hertz.com
tel. +39 0521 942063

Europcar
www.europcar.com
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tel. +39 0521 293035

Sixt Italia Rent
www.e-sixt.com
tel. +39 0521 986858

Wynajem busów i autobusów
Na lotnisku możliwe jest także wynajęcie małego busa lub autobusu
Więcej informacji:
Andromeda’s Srl
V. Ventura Marsilio, 8
43126 Parma
Tel: +39 335 6158294
Fax: +39 0521 988361
P.Iva e CF 01954290340
www.andromedasbus.it//
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