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Zvartnots Erewań
Międzynarodowy Port Lotniczy Zvartnots to lotnicza brama
Kaukazu. Jest to główne lotnisko w Armenii i już w tym roku
osiągnie możliwość obsługi 3,2 mln pasażerów.

Port Lotniczy Zvartnots w Erewaniu

Yerevan “Zvartnots” International Airport
Tel: +374 10 49-30-00
Fax: +374 2 28-36-43,
email: contacts@zvartnots.am
Srtona internetowa:
www.aia-zvartnots.aero

Dane lotniska
Kod ICAO: UDYZ
Współrzędne: 40°08′50″N 044°23′45″E
Elewacja: 2,838 ft / 865 m
Pasy startowe
09/27
3850 m

Linie lotnicze operujące z lotniska Erewań

Tablica lotów – przyloty

Tablica lotów – odloty

Informacje wizowe

DOJAZD

Lotnisko Zvartnost jest położone 12 km od centrum Erewania, stolicy Armenii.
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Parking
Parking przy Terminalu 1 ma pojemność 250 samochodów. Każda godzina parkowania kosztuje 400 dram
armeńskich a za dobę parkowania zapłacimy 2000 dram.
Postój do 10 minut jest darmowy.
Obecnie jedyną dostępną formą płatności jest gotówka.

TAXI

Serwis taksówkowy na lotnisku jest dostępny 24 godziny na dobę. Postój taksówek znajduje się zaraz przy wyjściu
z hali przylotów. Cena zależy od tego gdzie chcemy dojechać. Na lotnisku działa tylko jedna autoryzowana sieć
taksówkowa Taxi Tour.

Autobusy
Do lotniska można dojechać linią autobusową N 201 oraz minibusami linii N107 oraz N 108 z Erewania.

Lotnisko Zvartnots (video)

HISTORIA

Port Lotniczy "Zvartnots" w Erewaniu to główne lotnisko Republiki Armenii o największym natężeniu ruchu w
rejonie Kaukazu. Działa od 1961 roku i został założony z myślą o obsłudze wyłącznie lotów na terytorium byłego
ZSRR.
W 1985 ICAO nadała lotnisku status drugiej klasy. Po roku 1990 kiedy Armenia ogłosiła niepodległość wobec
Związku Radzieckiego znacząco wzrosły przewozy cargo. Zaowocowało to oddaniem w 1998 nowego terminala
cargo dającego możliwość obsługi 100.000 ton ładunków rocznie.

Na mocy umowy koncesyjnej podpisanej między rządem Armenii i Argentyńską firmą "Corporacion America" od
czerwca 2002 r. Międzynarodowy Port Lotniczy "Zvartnots" został przekazany pod zarządzanie spółce “Armenia”
International Airports” CJSC na okres 30 lat.
Celem dostosowania lotniska do międzynarodowych norm jego pas startowy został w pełni zmodernizowany,
zainstalowane zostały nowe systemy bezpieczeństwa, informacji i odpraw. Rozbudowano salony VIP. Rozpoczęto
budowę nowego terminala pasażerskiego. Nową halę przylotów oddano do użytku 14 września , 2006 r a hala
odlotów została uruchomiona 25 maja 2007.
Wiosną 2008 roku rozpoczęto budowę kolejnego terminala pasażerskiego, zakończenie prac planowane jest w
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2011 roku. Nowy terminal o powierzchni 52.000 m2, umożliwi podwojenie liczby odprawianych pasażerów
pozwalając na obsługę 3,2 mln ludzi rocznie. Zostanie uruchomiony parking podziemny z miejscami dla ponad 800
samochodów.
System nawigacyjny zainstalowany na lotnisku zapewnia możliwość operacji przy warunkach 30x350m do
lądowania, które odpowiadają 2 klasie wg ICAO.

STATYSTYKI

Rok

Liczba
pasażerów

Cargo (tony)

Operacje
lotnicze

2005
2006
2007
2008
2009 (do X)
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