
Prihod do Klagenfurta: 
Iz Ljubljane se peljete preko Karavank do Avstrije, nadaljujete pot po avtocesti B91 (652) in 
nato desno po B70(E652). Takoj zatem zavijete levo na cesto B92(E66) in pridete na 
cestninsko postajo 305 za Klagenfurt ter nadaljujete proti letališču po avtocesti B92. 

Prihod z vlakom: 
Euro in hitri vlaki (intercity) stojijo na glavni železniški postaji Klagenfurt. Od tam vozi 
regionalni vlak vsako uro do postaje Klagenfurt Annabichl-letališče. Vožnja traja samo 5 
minut. 

Prihod z avtobusom: 
Linijski avtobus vozi vsakih 30 minut med 6 in 23. uro od letališča do glavne avtobusne 
postaje Klagenfurt. Končna postaja vseh avtobusnih linij je Heiligengeistplatz v središču 
mesta. 

Ryanair Airport Express: 
Za vse goste prevoznika Ryanair ponujajo povezavo dvakrat dnevno od glavne avtobusne 
postaje do letališča, transfer preko centra iz Klagenfurta traja samo 15 minut. 

Taxi službe: 
Taxi postaja se nahaja v neposredni bližini vhodne hale letališča. 
Taxi centrala, tel: +43 463 31111 
Taxi&Mietwagen Gruber, tel: +49 463 33555 
Taxi Erich, tel: +49 463 41211 

Parkiranje: 
Na letališču Klagenfurt imajo na razpolago 2 parkirni površini s skupno 400 parkirnimi 
prostori za kratkotrajno, dolgotrajno in večdnevno parkiranje. 

Parkiranje za daljši čas: 

Trajanje Tarifa/ € Št. dni Tarifa/ € 

do 1 h 1,-  1  10,- 

do 2 h 2,-  2  18,- 

do 3h 3,-  3  24,- 

do 4h 4,-  4  30,- 

do 5h 5,-  5  36,- 

do 6h 6,-  6  42,- 

do 7h 7,-  7  48,- 

do 8h 8,-  nad 8 dni 4,- dodatno na dan 

do 9h 9,-  nad 22 dni 3,- dodatno na dan 

do 10h 10,-      

 

Pri akontaciji: 
1 teden: 31,50 € 



2 tedna: 41,60 € 
3 tedni: 52 € 
4 tedni: 63,50 € 

Parkiranje za krajši čas: 
30 minut: brezplačno 
31-60 minut: 1 € 
več kot dve uri: 1 €/uro, maksimalno 10 €/dan 

Trajno parkiranje: 
Vsi stalni uporabniki parkirnih prostorov lahko plačajo na mesec 56,72 € + 20% davek. Pri 
predplačilu 
za eno leto se zaračuna samo 11 mesecev. 

Bankomat: 
Najdete ga pri vhodu na letališče. 

Koristne telefonske številke: 
Letališka centrala: tel: +43 463 415000 
Policija, tel: +43 463 41500312 
Urad za najdene predmete, tel: +43 463 41500241 
Turistične informacije, tel: +43 463 41500 

  

 


