London, Heathrow airport

Близки градове: Лондон
Държава: Великобритания
Уебсайт: heathrowairport.com
Телефон: +44 (0) 844 335 1801

Летище Хийтроу/Heathrow (с код LHR) е третото най-натовареното летище в света по общ брой
пътници и първото в света по брой международни полети. Намира се на 22 км западно от
централната част на Лондон.
Летището разполага с 5 терминала. Терминал 1, 2 и 3 са разположени в основния комплекс и имат
топла връзка помежду си. Пасажерите, които трябва да направят трансфер между полети трябва
да следват знаците Flight Connections. Терминали 4 и 5 са отделени в южната му част и са свързани
с останалите с безплатен автобус или шатъл на Heathrow Express.
Терминал 1 облслужва вътрешни и полети до близки дестинации на British Airways, Aer Lingus,
BMI и други. Очаква се през 2014 г., той да бъде затворен, а функциите му да бъдат прехвърлени
на новопостроената сграда за Терминал 2.
Терминал 2 се използва от повечето европейски превозвачи за полетите им до Европа и за някои
по-дълги дестинации.
От Терминал 3 се изпълняват някои презокеанските полети до САЩ, Южна Америка, Азия и
повечето до Африка.
На Терминал 4 оперират авиокомпаниите KLM, Delta Air Lines, Air Malta, Continental Airlines, Kenya
Airways, Qantas и Sri Lankan Airlines.
Терминал 5 е новият терминал, който поема полетите на British Airways и окончателно ще бъде
завършен до 2015 г. С него летище Хийтроу ще има капацитет около 90 млн. пасажери годишно.

Услуги

Съхранение на багаж
Всеки терминал разполагат с гишета за оставяне на багаж, но от съображения за сигурност няма
такива шкафчета. Цената е: £5 за първите 4 часа; £9 от 4 до 24 часа; £18 до 48 часа и £27 до 72
часа. Работното време на гишетата е от 5.30 до 23 ч.

Други услуги
Летище Хийтроу, Лондон, предлага всичко, което може да се очаква от едно от най-големите
летища в света – барове, заведения, ресторанти, магазини. Във всички терминали ще
намерите банкомати и бюра за обмяна на валута, а Терминал 2 и 4 има дори пощенски
клонове.
На територията на летището е осигурен безжичен интернет, който първите 45 минути се ползва
безплатно. Освен WiFi, на разположение са и интернет терминали, където се плаща на минута. На
различни места в терминалите има факс-устройства и принтери, които се плащат с кредитна карта.
В бизнес центъра между терминал 1 и 2 има около 20 стаи с подходящи условия за бизнес срещи,
които може да се резервират онлайн.
Помислено е за най-малките, като има специални стаи за бебета, както и помещения за игра.
Хийтроу е изключително достъпно летище за хора с увреждания.

Транспорт до града
С кола:
Летището се намира на около 25 км. от центъра на Лондон, до който може да се стигне по
магистрала. Трябва да се има предвид, обаче, че пътищата около Лондон и особено около
летището обикновено са изключително натоварени и едно пътуване от/до централен Лондон може
да
отнеме
над
1
час.
В
райноа
на
Хийтроу
има
три
бензиностанции.
Usit Colours може да ви съдейства с резервация и на rent-a-car услуги, ако желаете да наемете кола
за престоя си в Англия. Необходимо е само да се обърнете към някои от консултантите в нашите
офиси. Бихте могли да наемете кола и на летището, където са представени компании като
National/Alamo, Avis, Budget, Enterprise, Hertz и Sixt.
С такси:
Известните лондонски черни таксита ще намерите пред всеки от терминалите. Поради натоварен
трафик, пътуване до центъра на Лондон отнема минимум час, и излиза около £45 - £70. Курс до
хотели в близост до летището струва средно 15 лири.
С влак:
Най-бързият начин да стигнете до центъра на Лондон е с влак Heathrow Express. Той минава на 15
минути и има спирки на терминали 1, 3 и 5. Пътниците от Терминал 4 може безплатно да
използват трансфер до Терминал 1. Heathrow Express ще ви придвижи до централната Paddington
Station близо до Hyde Park и Oxford Street само за 15 минути, на цена £20. Билети може да купите
предварително на сайта на Heathrow Express, на станцията или в самия влак. По-евтина, но и побавна алтернатива, до Paddington Station е влак Heathrow Connect. Той пътува около 40 мин. и
може да се вземе само от жп спирката на терминали 1 и 3. Цената на билет до Paddington е £9.50
С метро:
Използвайте метро, за да се придвижите до централен Лондон (спирка Victoria Station) за около
£4.50 и 45-55 минути в посока. Предимство на метрото е, че има спирки за всички терминали на
летище Хийтроу.
С автобус:
Няколко автобусни компании предлагат автобусен превоз както до центъра на Лондон, така и до
различни части на Англия. Автобусни спирки има пред всеки терминал, а билетите е добре да се
вземат
предварително
от
гише
или
онлайн.
Ежедневно на средно 20 минути има автобус на National Express между летище Хийтроу и
централната автобусна спирка Victoria Bus Station. Цената на билета е £5-6 в посока, а времето за
пътуване е около 50 мин.

Транспорт до летища Гетуик, Лутън и Станстед
Автобусите National Express осигуряват единствената директна и редовна връзка между летище
Хийтроу и летищата Лутън, Гетуик и Станстед. Трансферът до Лутън отнема около 1 час и е на
цена около £22; този до Гетуик е средно 75 минути и на цена £25, а до Станстед - 30-60 минути и
£22.50.

