Balice, 01.07.2021 r.

PODSUMOWANIE MIESIĄCA – CZERWIEC 2021 r.

W czerwcu z usług krakowskiego lotniska skorzystało 202 549 pasażerów, czyli o 73% mniej
w stosunku do czerwca 2019 roku, ale już 161% więcej w stosunku do poprzedniego
miesiąca, tj. maja 2021 r.

„Niezwykle cieszy nas wzrastający z tygodnia na tydzień ruch pasażerski na krakowskim
lotnisku, ale wiemy, jak wiele wyzwań czeka jeszcze branże lotniczą i turystyczną. 15 czerwca
wystartowała kampania Kraków Airport „Leć na wakacje #PROSTOzKRAKOWA”. W letniej
siatce znajdziemy ponad 140 połączeń - w tym 10 nowych - do 32 krajów, które obsługuje 19
linii lotniczych.” - powiedział Radosław Włoszek, prezes zarządu Kraków Airport.
„Nasi pracownicy, biorący udział w narodowej akcji szczepień, są dla pasażerów gwarancją
bezpiecznej i komfortowej jakości obsługi na lotnisku.”- dodał Radosław Włoszek, prezes
zarządu Kraków Airport.

Słoneczne kierunki Lato 2021
Tirana, Dubrownik, wyspy: Rodos i Korfu to wakacyjne propozycje PLL LOT w siatce połączeń
Kraków Airport, z których pasażerowie będą mogli korzystać raz w tygodniu, aż do przełomu
września i października.
Nowe kierunki proponowane przez Wizz Air to Split, Heraklion i Santorini. Na Santorini
polecimy również z linią lotniczą Ryanair. Letnią nowością irlandzkiego przewoźnika jest także
Korfu oraz Billund, a także wiele innych wakacyjnych połączeń, m.in. do: Alicante, Bari, Burgas,
Podgoricy czy Zadaru.

Coraz więcej przewoźników powraca do Krakowa, co pozwoli na ożywienie gospodarcze
naszego regionu. W ostatnich miesiącach Austrian Airlines wznowił loty do Wiednia, a SWISS
do Zurichu. Ponownie polecimy też do Stuttgartu z linią Eurowings. Operacje wznowili także:
Aegean Airlines, Norwegian i Transavia.

Podróże po Polsce
Ciekawą propozycją dla pasażerów mogą być lotnicze podróże po Polsce. Bazowy przewoźnik
Kraków Airport, Ryanair, proponuje loty do Szczecina i Gdańska. Z PLL LOT możemy odwiedzić
Mazury (Olsztyn), Bydgoszcz, Gdańsk i Warszawę.

Nowy Jork PLL LOT ponownie #PROSTOzKRAKOWA
Po 13 latach do siatki połączeń Kraków Airport powróciło bezpośrednie połączenie na trasie
NOWY JORK – KRAKÓW – NOWY JORK (JFK). To drugie – po Chicago – transatlantyckie
połączenie oferowane przez narodowego przewoźnika z Kraków Airport. Podróż na trasie
liczącej 7 tys. km., trwa 8 godz. 40 min. W tym roku rejsy realizowane są raz w tygodniu.

Wakacje w Centrum Edukacji Lotniczej
Jednym z tematów omawianych podczas letnich campów w Centrum Edukacji Lotniczej
Kraków Airport będzie świadome podróżowanie, również w aspekcie przywożenia
wakacyjnych pamiątek. Okazuje się, że wielu turystów nie ma pojęcia, że przywożąc z różnych
zakątków świata np. muszle czy kawałek rafy koralowej, na lotnisku może mieć sporo
problemów. Dlaczego? Tysiące egzotycznych gatunków zwierząt i roślin chronionych jest
przepisami Konwencji Waszyngtońskiej (CITES), a przewożenie przez granicę państwową
okazów CITES bez stosownego zezwolenia grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do
5 lat. Podobne sankcje prawne grożą także np. za obrót okazami CITES w Polsce bez
stosownych dokumentów czy wykorzystywanie dokumentów dla okazów innych niż te, dla
których były one wystawione Pokażemy autentyczne okazy CITES, które pasażerowie

próbowali przemycić lub nie mając świadomości ich ochrony, przywieźli je jako wakacyjną
pamiątkę, a które zostały wychwycone i zatrzymane na polskich lotniskach.
Zainteresowanym polecamy Informator pt. „Konwencja CITES”, dostępny na stronie:
www.krakowairport.pl/pl/firma/lotnisko/spolka/centrum-edukacji-lotniczej/materialyedukacyjne
Uczestnicy campów poznają również procedury dotyczącego bezpieczeństwa bagażu
lotniczego; pomożemy spakować bagaż podręczny, rejestrowany i sprzęt sportowy,
zwracając uwagę na listę przedmiotów zakazanych w transporcie lotniczym. Zapraszamy do
Centrum Edukacji Lotniczej: https://www.krakowairport.pl/pl/campy-cel

Ważne dla podróżujących
Od dzisiaj w całej Unii Europejskiej uznawany będzie Unijny Certyfikat Covid. Obowiązujące
we wszystkich krajach UE zaświadczenie o stanie zdrowia potwierdza zaszczepienie
przeciw Covid-19, przejście choroby lub negatywny wynik testu na obecność koronawirusa.
Certyfikat może mieć formę papierową (wydrukowaną) lub cyfrową.
Pasażerowie nadal proszeni są o bieżące sprawdzanie informacji dotyczących zasad
sanitarnych i wymogów dotyczących posiadania dokumentów w krajach, do których
podróżują.
Szczegóły dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dlapodrozujacych
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O Kraków Airport
Kraków Airport jest jedynym lotniskiem regionalnym w Polsce, które przed pandemią koronawirusa obsługiwało 8 milionów pasażerów.
Lotnisko jest członkiem Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych (ACI) oraz Związku Regionalnych Portów Lotniczych. Działania Kraków
Airport są dostrzegane na świecie – potwierdza to m.in. nagroda ASQ Awards 2016 przyznana przez Airport Council International w 2017 r.
za doskonalenie jakości obsługi klienta oraz nominacja UBM do nagrody World Routes Marketing Awards w 2017 roku.
Kraków Airport jako pierwszy port lotniczy w Polsce podpisał deklarację „Aviation Industry Charter for COVID-19”, zainicjowaną i
przygotowaną przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Głównym celem deklaracji jest stosowanie i promowanie nowych
zasad bezpieczeństwa przeciwko rozprzestrzenianiu się COVID-19 przez operatorów lotniczych oraz zarządzających lotniskami,
CSR: Kraków Airport traktuje społeczną odpowiedzialność biznesu jako nieodłączny element strategicznego zarządzania i jest pierwszym
regionalnym portem lotniczym w Polsce cyklicznie publikującym Raporty zrównoważonego rozwoju w oparciu o międzynarodowy standard
raportowania niefinansowego Global Reporting Initiative.
Inwestycje: Plan Generalny lotniska Kraków/Balice wyznacza kierunki rozwoju portu lotniczego w ciągu najbliższych dwóch dekad. Krakowskie
lotnisko planuje zainwestować około miliarda złotych w rozwój infrastruktury. Podstawą dalszej modernizacji lotniska pozostaje budowa
nowej drogi startowej, która jest kluczowym elementem infrastruktury portu lotniczego. Rozwój lotniska oznacza powstanie ponad 10 tysięcy
nowych bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy oraz rozwój gospodarki Małopolski i Krakowa

