Fiumicino – Leonardo da Vinci International Airport
Летище Фиумичино, Италия
Адрес: Via Dell' Aeroporto, 320, 00054 Fiumicino Rome, Italy
Тел.:+39 06 65951
Работно време: 5:00 am – 11:00 pm
www.adr.it

Обща информация
Летище Леонардо да Винчи, наричано още летище Фиумичино, е най‐важното летище в
Рим. Разположено е на 30 км от центъра на града. То има четири терминала. Терминал А
се използва за вътрешни полети. Терминал В се използва за полети в Шенген. Терминал С
и сателитния терминал (Satellite Terminal) се използват з а останалите международни
полети.
Транспорт между терминалите
Безплатен летищен автобус свързва четирите терминала и паркинга за дългосрочно
паркиране.

ЖП транспорт до летището
Между летището Рим Фиумицино и гарата Термини в Рим, на всеки половин час пътуват
експресни влакове Leonardo Express. Времето за пътуване с Leonardo Express е около 35
минути, цената на билета е 14 евро. Съществува, също така и по‐бавна влакова връзка
Sabina‐Fiumicino line (FM1) от гара Тибуртина, пътуваща на всеки 15‐30 минути и с
многократни спирки по пътя. Общото време на пътуване с FM1 е 40 минути, цената на
билета е 8 евро. Има влакове до Fara, Sabina, Poggio, Mirteto и Orte. Повече информация
можете да откриете на тел: 892 021 и адрес www.trenitalia.com.
На спирката на летището чакат бусчета, които обикновено взимат по 15 евро на човек до
различни точки в Рим.

Автобус
Автобусите на COTRAL пътуват около час до центъра на града (тел: 800 174 471;
www.cotralspa.it). Цената в една посока е 4.50 евро.
Такси
Седянката на такситата се намира пред летището. Ориентировъчното време за стигане до
центъра на Рим е 40 минути и струва 40‐50 евро. Цената би трябвало да е фиксирана
(заедно с багажа), но имайте предвид, че много таксиметрови шофьори се опитват да
вземат повече пари. Пътниците трябва да ползват само бели лицензирани таксита

Подробни карти на летището, с прилежащите му терминали, паркинг и т.н. можете да
намерите на този линк:
http://www.adr.it/c/document_library/get_file?uuid=c26a391a‐6c35‐41c4‐acae‐
19df4b2b50fd&groupId=10157

