ROZPOCZNIJ WAKACJE NA LOTNISKU! Sprawdź dojazd, parking i
usługi.
Dojazd: wygodnie i szybko

Port Lotniczy Wrocław ma bezpośrednie połączenie z rozwijającą się siecią autostrad i dróg ekspresowych. Dlatego z
wrocławskiego lotniska korzystają dziś już mieszkańcy aż 6 polskich województw. Prosto do Portu Lotniczego
Wrocław prowadzi dwupasmowa droga, na którą można zjechać bezpośrednio z Autostradowej Obwodnicy Wrocławia
(AOW). Jest ona połączona z przebiegającą niedaleko autostradą A4. Z kolei przedłużenie AOW w kierunku Łodzi i
Warszawy stanowi droga ekspresowa S8, a w kierunku Leszna i Poznania dojedziemy nową trasą S5.
Jak szybko dojedziemy do wrocławskiego lotniska?

Opole ok. 1 godz. (A4)
Ostrów Wielkopolski ok. 1 godz. 15 min (S8)
Leszno ok. 55 min (S5)
Rawicz ok. 35 min
Kalisz ok. 1 godz. 30 min (S8)
Świdnica ok. 35 min.
Zgorzelec ok. 1 godz. 30 min (A4)
Legnica ok. 30 min. (A4)

Zielona Góra ok. 2 godz. (S3)
Nowa Sól ok. 1 godz. 45 min. (S3)
Łódź ok. 2 godz. (S8)
Sieradz ok. 1 godz. 20 min. (S8)
Wałbrzych ok. 55 min.
Lubań ok. 1 godz. 15 min. (A4)

WIĘCEJ O DOJEŹDZIE

Oficjalne Parkingi Portu Lotniczego - BLISKO, TANIO I WYGODNIE

bezpośrednio przy terminalu,
ponad 3,5 tysiąca miejsc parkingowych,
bezpieczne, monitorowane,
zróżnicowana oferta, dostosowana do potrzeb wszystkich pasażerów,
rezerwacja miejsc i zakup przez internet - online taniej!
strefa krótkiego postoju Kiss &amp; Fly - do 10 minut bezpłatnie,
parkingi przyjazne kobietom!

WIĘCEJ O PARKINGU
Na miejscu: wszystko, czego potrzebujesz

Wrocławskie lotnisko to szereg nowoczesnych rozwiązań, które spełniają standardy największych europejskich
portów i zapewniają komfort pasażerom. Bogate zaplecze techniczne łączy się tu z najwyższym standardem obsługi
podróżnych, na który składa się m.in. infrastruktura przyjazna osobom niepełnosprawnym oraz specjalne
udogodnienia dla osób podróżujących z dziećmi (np. strefa Kids Play). Na powierzchni ponad 4 tys. mkw. mieści się
bogata strefa komercyjna - restauracje, bary, kawiarnie, sklepy, saloniki i kioski prasowe oraz dwa sklepy
wolnocłowe marki Heinemann, dostępne także dla podróżnych przylatujących z kraju Strefy Schengen. Ofertę
uzupełniają punkty usługowe - bankomaty, kantory, wypożyczalnie samochodów, stanowisko tour-operatorów.
Dzięki temu bez stresu i pośpiechu we Wrocławiu można rozpocząć wymarzoną podróż.
WIĘCEJ O USŁUGACH

