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Rzym, Fiumicino - Leonardo da Vinci Airport
Lotnisko w Fiumicino jest głównym portem obsługującym wieczne
miasto - Rzym. W roku 2010 odprawiono tam 36 mln pasażerów.

Rzym, Leonardo da Vinci-Fiumicino

Adres
Via dell'Aeroporto di Fiumicino
320 - 00054 Fiumicino (RM)

Telefon:
+39 06 65951
e-mail:
aeroportidiroma@adr.it
Strona:
http://www.adr.it/static/en/portal/portal/adr/Fiumicino/Leonardo_da_vinci.html

Dane lotniska:
Kod ICAO: LIRF

Wspó?rz?dne: 41°48?01?N 012°14?20?E
Elewacja: 15 ft / 5 m
Pasy startowe

07/25
16R/34L
16L/34R
16C/34C

3288 m
4012 m
3880 m
3580 m

Linie lotnicze operuj?ce z lotniska
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Tablica lotów – przyloty

Tablica lotów – odloty

DOJAZD
Jak dojechać na Plac św. Piotra - zobacz film!

Parking
Na terenie portu dost?pnych jest wiele opcji parkingowych. Miejsce mo?na zarezerwowa? w internetowym serwisie
lotniska jednocze?nie uzyskuj?c informacj? o wysoko?ci op?aty za planowany czas postoju:
http://easyparking.adr.it/bol3adr/Step1.aspx

Autobusem
Do portu Fiumicino mo?na si? dosta? wieloma liniami autobusowymi. Po??czenia s? realizowane przez operatora
COTRAL. Autobusy odje?d?aj? ze stacji kolejowej Roma Tiburtina i zatrzymuj? si? przy Piazza dei Cinquecento
naprzeciwko stacji kolejowej Roma Termini. Bilety mo?na kupi? w autobusie. Inne po??czenia autobusowe s? z
przystanku Cornelia przy stacji metra linii A oraz z przystanku Eur-Magliana przy stacji metra linii B.
Wi?cej informacji

Poci?giem
Linie kolejowe “Ferrovie dello Stato” (FS) zapewniaj? 2 po??czenia z lotniskiem Fiumicino. Metro odje?d?a ze stacji
Termini, podró? trwa ok. 30 minut i kosztuje 14 Euro.
Innym sposobem komunikacji jest korzystanie z linii FM1 – trasa Sabina-Fiumicino. Poci?g zatrzymuje si? na wielu
g?ównych stacjach jak Tiburtina, Tuscolana, Ostiense, Trastevere.
Wi?cej informacji

TAXI
W blisko?ci Terminali 1,2,3 i 5 znajduj? si? serwisy taksówkowe do Rzymu. Koszt dojazdu do miasta wynosi 40€ (
cena do dzielnicy Mura Aureliane). Po wi?cej informacji mo?na si? zg?osi? do Punktu Informacji Turystycznej na
terenie lotniska.
Taksówki s? bia?e i powinny posiada? numer licencji na boku i tyle samochodu.
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Zobacz film prezentujący praktyczne informacje na temat lotniska w Fiumicino

HISTORIA
Port lotniczy im. Leonarda da Vinci został otwarty 15 stycznia 1961 roku. Jest położony ok. 35 km od centrum
Rzymu. Jest to obecnie największy port we Włoszech w roku 2010 odprawił ponad 38 mln pasażerów. Spółką
zarządzającą lotniskiem jest Aeroporti di Roma (ADR).
Od początku lat 90-tych rozpoczęto realizację programu rozwoju portu. W 1991 otwarto nowy pirs A z 12-oma
rękawami dla lotów krajowych, w 1995 uruchomiono system 10 rękawów w pirsu B dla lotów międzynarodowych.
W roku 1999 nastąpiło otwarcie Satelity C z 11 rękawami lotniczymi połączonej koleją z głównym terminalem. Rok
później uruchomiono nowy terminal A. Rok 2004 to uruchomienie nowego terminalu cargo. W roku 2005 otwarto
kolejny Terminal 5. W roku 2008 zrealizowano modernizację pasa startowego dla obsługi m.in. samolotów Airbus
A380.
Zarząd lotniska wciąż realizuje plan rozwojowy. Najbliższe udoskonalenia obejmą uruchomienie pirsu C z 16
rękawami. Ukończenie planowane jest na 2012. Docelowo port chce być gotowy obsłużyć 55 mln pasażerów w
roku 2018. Port już dzisiaj mierzy w 100 mln pasażerów rocznie i przewiduje, że taka liczba może się pojawić do
2044 roku.

STATYSTYKI

Rok

Liczba
pasażerów
2003
2008
2009
2010
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