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W maju z usług krakowskiego lotniska skorzystało 77 588 pasażerów, czyli o 90% mniej
w stosunku do maja 2019 roku, ale już 46% więcej w stosunku do poprzedniego miesiąca (kwiecień
2021).

„Wszyscy pamiętamy ubiegłoroczne pustki w terminalu oraz restrykcyjnie ograniczone możliwości
podróżowania na świecie. Tym bardziej cieszy nas, rosnący z tygodnia na tydzień, ruch pasażerski oraz
szeroka wakacyjna siatka połączeń. Dzięki niej Krakowianie i Małopolanie, będą cieszyć się wakacjami
m.in. w Albanii, Grecji, Chorwacji, Czarnogórze a także wypoczynkiem w Polsce min. nad polskim

morzem. Mamy nadzieję, także ,że amerykańscy turyści już niebawem przy możliwości
swobodnych podróży transatlantyckich odkryją niezwykły potencjał naszego regionu dzięki
podróżom PLL LOT do/z Chicago i Nowego Yorku.- powiedział Radosław Włoszek, prezes Zarządu
Kraków Airport.

Wydarzenia w maju w Kraków Airport

Sezon letni 2021
PLL LOT ogłosiły otwarcie połączenia z Kraków Airport do Bydgoszczy 2 razy w tygodniu już od 18
czerwca. W ramach #LOT na Wakacje pasażerowie będą mogli podróżować także do Tirany,
Dubrownika, na Korfu i Rodos.
Bazowy przewoźnik #KrakowAirport Ryanair proponuje podróże po całej Polsce, do Krakowa,
Szczecina, Gdańska i Wrocławia za jedyne 74 zł. Wakacje w pięknych miastach Polski też będą udane!

Ponowne otwarcia
Do Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport powrócili zwiedzający! CEL, po wielu miesiącach pracy
z dziećmi i młodzieżą on-line, ponownie proponuje ekscytujące wycieczki dla pasjonatów lotnictwa
oraz rodzin, dzieci i seniorów!

Od 28 maja z lokali gastronomicznych znajdujących się w terminalu Kraków Airport znowu mogą
korzystać pasażerowie, ciesząc się dobrym jedzeniem i wyjątkową atmosferą naszego lotniska.
Nadal należy pamiętać i przestrzegać zasad sanitarnych, które obowiązują: zachowanie dystansu
społecznego, noszenie maseczek w terminalu i na pokładzie samolotu oraz dezynfekcji rąk!

Rocznice Naszego Patrona
W maju obchodziliśmy 101 rocznicę urodzin Jana Pawła 2 oraz 40 rocznicę Jego urodzin.
Zawsze pamiętamy o Patronie Kraków Airport.

Dźwigacze Kultury
Kraków Airport został uhonorowany nagrodą Dźwigacze Kultury przyznawaną przez Krakowskie Biuro
Festiwalowe.

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 pi erwszym 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
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