Gdy odbierasz lub odwozisz
Gdy odbierasz...

... a przyjechałeś wcześniej?
Zaparkuj na parkingu godzinowym G* lub na oznaczonych miejscach postoju godzinowego na parkingu A, B lub C
(plan parkingów poniżej).
Wejdź do terminalu i napij się pysznej kawy! Zaprasza m.in. Costa Coffee i The White House.
Jeśli chcesz zobaczyć lądujący samolot, którym lecą Twoi bliscy, wjedź schodami ruchomymi lub windą na taras
widokowy (poziom +2). Warto sprawdzić przy okazji ofertę restauracji Pub &amp; Restaurant Legendario, która na
tarasie widokowym serwuje swoim gościom rozmaite napoje i dania.
Postój na parkingach A, B, C i G* do 2 godzin za każde pół godziny to koszt jedynie 4 zł (6 zł na parkingu VIP)!
Parkingi znajdują się w bezpośredniej bliskości terminalu.

... a jesteś punktualnie i osoba, którą odbierasz czeka już przed terminalem?

Zatrzymaj się w zatoczce postojowej przed terminalem (strefa KISS &amp; FLY, zobacz na planie parkingów
poniżej).
Masz 10 minut bezpłatnego postoju na odebranie bagażu i opuszczenie strefy KISS &amp; FLY! Pamiętaj, że po
przekroczeniu 10 minut konieczne będzie wniesienie opłaty.

REKOMENDACJA: dla kierowców, którzy odbierają przylatujących pasażerów najwygodniejszy jest parking G*
usytuowany najbliżej wyjścia z hali przylotów. Oczywiście, jeśli sobie życzysz, możesz również skorzystać ze
specjalnych miejsc przeznaczonych do postoju godzinowego na parkingach A oraz VIP.
* Uwaga.

W związku z uruchomieniem nowego parkingu dotychczasowy Parking

Parking G (godzinowy), a nowy parking to

Gdy odwozisz...

... i masz trochę więcej czasu?

B zmienia nazwę na

Parking B. Zmiany obowiązują od 6 kwietnia 2018 r.

Zaparkuj na oznaczonych miejscach postoju godzinowego na parkingu A, B, C lub na parkingu godzinowym G*
(plan parkingów poniżej).
Odprowadź do terminalu osobę, którą odwozisz, wstąpcie na kawę, deser lub przekąskę do jednej z naszych
kawiarni.
Chcesz pomachać bliskim na pożegnanie? Zapraszamy na nasz taras widokowy na poziomie +2, skąd masz dobry
widok na halę odlotów oraz płytę lotniska!
Postój na parkingach A, B i C do 2 godzin za każde pół godziny to koszt jedynie 4 zł (6 zł na parkingu VIP). Parkingi
znajdują się w bezpośredniej bliskości terminalu.

...a spieszysz się?
Zaparkuj w zatoczce postojowej przed terminalem (strefa KISS &amp; FLY, zobacz na planie parkingów poniżej).
Wypakuj bagaże, ucałuj na do widzenia i pomachaj odlatującym. Nie zajmie Ci to więcej niż 10 minut, zatem za
postój nie poniesiesz żadnych kosztów. Pamiętaj jedynie, że w strefie krótkiego postoju KISS &amp; FLY,
znajdującej się tuż przy terminalu możesz przebywać bezpłatnie do 10 minut! Po przekroczeniu tego czasu konieczne
będzie wniesienie opłaty.

REKOMENDACJA: dla osób odwożących najwygodniejsze są parkingi A, B* lub VIP usytuowane najbliżej wejścia do
hali odlotów. Dogodnie położony jest też parking godzinowy G*.
Informacje dodatkowe:
Za pobyt w strefie krótkiego postoju powyżej 10 minut zostanie naliczona opłata: do 20 minut - 20 zł, za każde
następne 10 minut - 10 zł.
Automaty, w których opłacisz swój bilet zlokalizowane są w dogodnych miejscach przed terminalem oraz przy
parkingach (patrz plan parkingów).
Zobacz film i dowiedz się, jak korzystać z naszego parkingu:

PLAN PARKINGÓW (organizacja parkingów od 06.04.2018)

