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Летище Франкфурт  (Frankfurt International Airport; Flughafen Frankfurt am Main или Rhein-Main-
Flughafen) е най-голямото летище в Германия по брой пасажери, трето по големина в Европа и осмо 
в света. То се намира на 12 км югозападно от центъра на Франкфурт и може да бъде прието като 
най-заетото в света с оглед на многобройните международни полети, които се извършват от там. 
Летището е основна база на Lufthansa, както и вторична на индийския национален превозвач Air 
India. Летище “Франкфурт” има два терминала и общо 45 входа за качване в самолети, като има 
планове за разширяването му с трети терминал. На терминал 1 (разделен на три зали) оперират 
основно Lufthansa и авиокомпаниите от Star Alliance. Lufthansa освен това поддържа собствен 
терминал за пасажерите от първа класа. 
 
Услуги 
  
На летище “Франкфурт” ще намерите разнообразие от различни магазини, барове, кафенета и 
ресторанти в двата терминала, както и супермаркет. Във всички зали за багаж има и специални 
места за съхранение на багаж. Много от авиолиниите имат и собствени салони, а салонът Europe City 
Club на третия етаж в терминал 1 е достъпен за всеки, който си е платил съответната такса. Срещу 
терминал 1 се намира т.нар. Airport Conference Centre, който предлага помещения за бизнес срещи и  
различни други бизнес услуги. Подобни помещения могат да бъдат наети и в терминал 2. На 
летището може да намерите банкови и пощенски офиси, бюра за обмяна на валута, банкомати, 
телефонни апарати срещу заплащане с кредитна карта, аптека, дори и казино. Помислено е и за 
най-малките, като са обособени специални ъгли за игра, стаи за бебета. Безжичният интернет е 
наличен и в двата терминала.  
Летището е изключително достъпно летище за хора с увреждания. Освен съответните рампи, 
асансьори, телефони, стаи за почивка, гишета, паркоместа, линията SkyLine, която се движи между 
терминалите, също е лесно достъпна. Предвидени са и съответните чакални, а компанията 
Behinderten und Krankentransport Kaster предлага транспорт за хора с увреждания от и до летището. 
  
Транспорт до града 
  
С кола: 

http://www.frankfurt-airport.com/
http://www.frankfurt-airport.com/content/frankfurt_airport/en/flights/arrivals.html


 
Летището се намира до кръстовището на двете магистрали А3 (Кьолн-Мюнхен) и А5 (Хановер-Базел), 
известно още като Frankfurter Kreuz. Изходите към летището са ясно обозначени с табели 
Flughafen.До центъра на града се стига за 10-15 мин с кола.  
Ако искате да наемете кола, на летището ще намерите гишета на следните компании Alamo, Avis, 
Budget, Europcar, Hertz и Sixt. 
  
С такси: 
 
Пътуването с такси от летището до центъра на Франфурт отнема около 20-30 мин. в зависимост от 
натовареността на движението и струва около 25 евро. Ако пътувате от града, може да кажете на 
шофьора името на авиокомпанията и той ще Ви остави на правилния терминал. 
  
С влак: 
 
На летище Франкфурт има две ж.п. спирки, една за регионални влакове (Regionalbahnhof) и една за 
дълги разстояния (Fernverkehrbahnhof). И двете спирки са свързани с терминал 2 посредством 
безплатни автобуси (между 05.00 и 00.30 ч.) и влаковете SkyLine, които се движат между двата 
терминала през 2 минути. Влакови линии S8 и S9 тръгват от Regionalbahnhof за централната гара във 
Франкфурт, Офенбах, Ханау, Рюселсхайм, Майнц и Виесбаден. Времето на пътуването до 
централната гара във Франкфурт е 20 мин. Регионалните влакове пътуват до Саарбрюкен, Кобленц, 
Вюрцбург и др.  
От Fernverkehrbahnhof тръгват влаковете на Intercity и високоскоростния ICE, които се движат от 
Франкфурт към Кьолн (времетраене 1 час). Заедно с редица авиокомпании немските железници 
Deutsche Bahn предлагат влака AIRail до централните гари в Бон, Кьолн, Дюселдорф, Фрайбург, 
Карлсруе, Лайпциг, Хамбург, Хановер, Манхайм, Мюнхен, Нюрнберг, Щутгарт и др. Влаковете 
тръгват и пристигат на специален AIRail терминал на спирката до терминал 1. 
  
С автобус: 
Автобусите за терминал 1 спират пред залата за пристигащи, а за терминал 2 – на ниво 2 пред 
залите за заминаващи и пристигащи. Обърнете внимание, че автобусни линии номер 61, 68, 73 и 975 
пътуват и до терминал 2. Всички останали спират само на терминал 1. Ако пристигате на терминал 1 
и ще пътувате с автобус, първо вземете багажа си и просто излезте от залата за пристигащи – 
спирката е точно срещу изхода. Ако пристигате на терминал 2, а тршбва да хванете автобус от 
терминал 1, то следвайте знаците "Terminal 1 via Sky Line". Sky Line е безплатен влак, който свързва 
двата терминала през 2 минути.  
Освен това, много хотели във Франкфурт предлагат безплатна връзка с летището, тези автобуси 
спират пред зала А за пристигащи на терминал 1 и пред залата за чекин на терминал 2. 
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