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Cum ajungeți la/ de la aeroport

Informații utile despre accesul la/ de la aeroport

Înainte de a pleca spre aeroport, informați-vă cum trebuie să ajungeți la terminalul de
plecări și care este ora de decolare.
Orașele mari pot avea mai multe aeroporturi, fapt pentru care trebuie să vă asigurați că
vă îndreptați spre aeroportul de la care aveți zbor.
Cele mai multe aeroporturi au site-uri proprii unde găsiți informații despre acces,
transport public, parcare, orarul zborurilor etc.
Majoritatea aeroporturilor mari și medii au o infrastructură de transport public foarte
bine pusă la punct. Multe aeroporturi au legături de tren directe cu orașul (ex. Paris,
Londra, Barcelona etc.) sau operatori de transport în comun care fac legătura între
centru și aeroport. Majoritatea aeroporturilor au stații de autobuz la ieșirea de pe
terminale, astfel încât accesul spre oraș se face extrem de simplu. De asemenea, la
ieșirea de pe terminale există în cele mai multe cazuri stații de taxiuri și de închirieri
auto.

Birourile de check-in se deschid de regulă cu 2 ore înaintea orei de plecare programate și se
închid cu 40 de minute înaintea decolării.

Nu întârziați la check-in! In caz contrar, compania aeriană poate refuza îmbarcarea.

Pentru a economisi timp, efectuați check-in-ul online.
Majoritatea companiilor aeriene low-cost folosesc aeroporturi secundare, cel mai
adesea a�ate la distanțe mai mari de oraș (până la 100 km) comparativ cu aeroporturile
principale.
La majoritatea aeroporturilor există companii de închirieri auto.
Pasagerilor de la clasa întâi li se oferă adesea transferul de la aeroport în oraș, serviciu
inclus în tariful biletului de avion.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne lăsați un mesaj în secțiunea de
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Ultima actualizare: 15.12.2020


