Shiphol airport
Уебсайт: www.schiphol.n
Телефон: +31 900 0141
Най-близък град: Амстердам ( 15км )
Държава: Холандия
Летище Schiphol (Шипхол), Амстердам (с код AMS) е главното летищe в Холандия. Намира се на 15 км (20
минути с влак) югозападно от Амстердам. През 2012 г. то се нарежда на 5-то място в света по големина на
международен пътнически трафик и 4-то в Европа (16-то в света) по общ брой пътници.

Адрес : Evert van de Beekstraat 202, 1118
CP Schiphol, Холандия

Летището е съставено от един голям терминал, разделен на три основни зали за заминаване - 1, 2 и 3 - а всяка
от тях на няколко зони с изходи (гейтове) за качване на борда на самолетите. Зала 1 помещава зони B и C,
които имат общо 35 гейта. В Зала 2 се намират зони D и E, която най-често служи за полети на KLM и Delta до
САЩ. Зала 3 остават зони F, G, H и M с общо 35 изхода към самолети. Летище Shiphol е основна база на KLM и
Delta Air Lines, но на него оперират традиционни авиокомпании като Air France, Lufthansa, British Airways,
Emirates, Etihad Airways, Air Astana, China Southern Airlines и други, както и някои low cost авиокомпании като
Easy Jet, Vueling, Flybe и Germanwings.
Транспорт до града
С влак
Удобно, бързо и евтино. В централната зала на терминала под Schiphol Plaza има ж.п. спирка, от която
тръгват директни влакове до централната гара в Амстердам, на около 15 мин. Цената до централната гара в
Амсердам, която се намира много близо до центъра на града е €3.90/посока. Също така има нощни влакове
до Утрехт, Лайден, Хага, Делфт и Ротердам. Може да се използва и високоскоростния влак Thalys, който
обслужва основните европейски градове. Автомати и гишета за билети може да намерите в залите за
получаване на багаж и в Schiphol Plaza. Имайте предвид, че билетите закупени от гише са с €0.50 по-скъпи.
С автобус
От летището може да използвате и автобус 197, който тръгва на всеки 15 минути от платформа А7 пред зала
2 за пристигащи. Цената е €2.38 ако го купите предварително и €4 от шофьора.

С шатъл до хотел
Много хотели предлагат и безплатен превоз от и до летището или са част от платена услуга, наречена
Connexxion Schiphol Hotel Service, който ще Ви закара до над 100 хотела в и около Амстердам за средно €16 в
посока. За информация и билети – зала 2 за пристигащи.
С кола
В близост до летището минава автомагистрала А4, която свързва Амстердам, Хага и Ротердам. Ако желаете
да наемете кола, може предварително да се възползвате от съдейтствието на нашите консултанти във всеки
офис на Usit Colours или да потърсите услугите на редица компании предлагащи тази услуга директно на
летището, сред които Avis, Hertz, National Car Rental, Budget и Sixt.
С такси
Това е най-скъпият и често по-бавен вариант на придвижване, поради задръствания. Таксита ще намерите
като излезете от терминала, пред Schiphol Plaza. Времето за пътуване варира от 25 до 60 минути, а цената
стига до над €50 в посока.

