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Piza - Galileo Galilei
Port lotniczy w Pisa-San Giusto to główne lotnisko w regionie
Toskania i trzecie co do wielkości lotnisko w środkowych
Włoszech po lotniskach Rzym Ciampino i Rzym Fiumicino.

Dane

Typ: cywilne/wojskowe
Kod IATA: PSA
Kod ICAO: LIRP
Współrzędne: 43°41'02″N 10°23'34″E
Wysokość: 2 m n.p.m.
Statystyki ruchu (2010)
Liczba pasażerów: 4 067 012 ▲
Drogi startowe
Kierunek 04R/22L: Beton, 2 993 x 45 m
Kierunek 04L/22R: Beton, 2 792 x 43 m

Tabela lotów (narodowe) – przyloty
Tabela lotów (międzynarodowe) – przyloty

Tabela lotów (narodowe) – odloty
Tabela lotów (międzynarodowe) – odloty

Linie lotnicze operujące z lotniska

Loty do Pizy - ceny lotów z Polski
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HISTORIA

Lotnisko mieści się 2 kilometry od miasta słynącego z krzywej wieży czyli Pizy. Lotnisko często nazywane jest Pisa
Firenze lub Pisa Toscana (Pisa Florence lub Pisa Tuscany). W 2010 roku ruch pasażerski na lotnisku w Pizie
wyniósł ponad 4 miliony osób. Port lotniczy w Pizie powstał po pierwszej wojnie światowej, w latach trzydziestych
doszło do jego rozbudowy. Lata pięćdziesiąte to okres budowy dwóch pasów startowych mogących przyjmować
samoloty wojskowe takie jak Fairchild C-119 Flying Boxcar.
W tym też okresie rozpoczynają się loty komercyjne, jednak pierwszy ruch transportu cywilnego notuje się w latach
60 – 70. Od lat 90-tych notuje się napływ tanich linii lotniczych na lotnisko w Pizie, natomiast od roku 2007 otwarto
połączenie z Nowym Jorkiem. W porównaniu z lotniskiem we Florencji, lotnisko w Pizie dysponuje większym
pasem startowym który pozwala na lądowania samolotów pasażerskich jak i wojskowych. Również terminal
lotniczy jest większy od terminala we Florencji.

DOJAZD

W 2 minuty z lotniska do krzywej wieży w Pizie - oglądnij film!

Pociąg
Lotnisko Galilei w Pizie posiada stację kolejową z której pociągiem można dojechać do stacji głównej w Pizie czy
też Florencji. Z tych też stacji można udać się w każdym kierunku Włoch. Godziny funkcjonowania pociągu Navetta
to godziny od 6:00 do 24:00. Dziennie pociąg wykonuje 25 kursów. Bilet z lotniska w Pizie do Florencji kosztuje
5,80 EUR. Natomiast podróż na trasie Lotnisko w Pizie – dworzec główny w Pizie będzie kosztował nas nieco
ponad 1 euro.
Więcej informacji na www.ferroviedellostato.it

Autobus
Jeśli zdecydujesz się na autobus, możliwy jest transport bezpośrednio do miasta Piza jak i do Florencji dzięki takim
firmom transportowym funkcjonujących na lotnisku jak:

Terravision
Cennik biletu
Lotnisko Piza – Florencja S.M.N.
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10 EUR w jedną stronę (dorośli)
4 EUR w jedną stronę (dzieci w wieku 5-12 lat)
16 EUR w dwie strony (dorośli)
8 EUR w dwie strony (dzieci w wieku 5-12 lat)

Bilety można kupić w terminalu lotniska (Terminal przylotów)

Więcej informacji na stronie:
http://www.terravision.eu/italiano/florence_pisa.html
Godziny kursów
http://www.terravision.eu/italiano/pisa_prezzi_orari.html

Autostradale
Cennik biletu Lotnisko Pisa – Florencja S.M.N.
9,50 EUR w jedną stronę (dorośli)
4,75 EUR w jedną stronę (dzieci w wieku 2-12 lat)
15,50 EUR w dwie strony (dorośli)
9,50 EUR w dwie strony (dzieci w wieku 5-12 lat)

Bilety można kupić w terminalu lotniska (Terminal przylotów)

Godziny kursów
http://www.autostradale.it/pdf/Orari_Pisa_27_06_2011x.pdf

Auto
Florencja oddalona jest od Pizy o 80 kilometrów. Najlepszym sposobem dotarcia do Florencji lotniska jest
skorzystanie z autostrady A11 Pisa – Firenze.
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Taxi
Kurs z lotniska do centrum miasta w Pizie to wydatek rzędu 5,70 – 9 Euro.
Więcej informacji: www.cotapi.it

Wypożyczanie samochodu w Pizie
Na lotnisku funkcjonują dwie firmy z usług których można skorzystać są to:
Limousine Oritour.
Tel. : +39050 21544 oppure +39347-7670931.
www.limousineoritour.it
e mail: info@limousineoritour.it

Pisa Shuttle (rezerwacja także online)
www.pisashuttle.it
e mail: info@pisashuttle.it
http://www.lotniska.info/lotnisko,piza-galileo-galilei,59.html
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