
Prihod:  
Priključite se na avtocesto A1 v smeri Kranja, pri vstopu v Avstrijo potujete v smeri Nemčije 
(A8) nadaljujete pot proti Munchnu. 
  
Prihod na letališce z vlakom:  
Krajše in daljše povezave so na glavni postaji Munchen, na vzhodni postaji in v kraju Pasing. 
Od tod vozi reden  hiter tranzit do letališca. Terminal na nemškem letališcu obratuje od 7.30-
22.00. 
  
Redna tranzitna železniška proga: 
Letalska linija S1 funkcionira med vzhodno postajo in letališcem v Munchnu s postajami: 
Marienplatz, glavna železnica, Laim, Moosach in letališčem. 
Vožnja traja približno 20 minut. Linija S8 povezuje letališče z Munchnom-Pasing in centrom. 
Vožnja iz glavne postaje do letališča traja približno 40 minut. 

Predstavništva agencij na letališču: 

BigXtra 
Swissport Munchen, Terminal 1 / Modul D / Ebene 4 / Zimmer 4307 

Bucher 
Thomas Cook Desk, Terminal 2, Level 03, Zimmer nr. 4733 

Prihod z javnimi prevoznimi sredstvi:  
  
Avtobus:  
Avtobusna postaja se nahaja pred osrednjim delom terminala A in B, naslednji postanek je pri 
letališču pred osrednjim delom terminala D in E. Avtobus iz letališča do mesta pride v 20 
minutah. 
  
Taxi:  
Na voljo je v neposredni bližini letališča. Centralno področje/MAC,odhod/prihod 
A,B,C,D,F,E.  
Cenik: 
železnica Munchen - letališče Munchen: ca. 45 € 
postaja Erding - letališče Munchen: ca. 25 € 
postaja Freising - letališče Munchen: ca. 20 € 
  
Transferna služba: 
Številna privatna podjetja v skupni regiji ponujajo transferje od domačih vrat pa do terminala, 
prav tako veliko potovalnih avtobusov posreduje ta servis. 
  
Parkiranje: 
Letališče Munchen ponuja možnost, da parkirate za 1 dan (kratkoročno parkiranje) ali za 3 
mesece (dolgoročno parkiranje) v različnih parkirnih hišah v okolici terminala. 
Ugodno je parkiranje v P41 v kraju Nordalle. Tu imajo na razpolago 4.500 parkirnih mest. 
Letališki gostje lahko najprej pri terminalu razpakirajo in nato parkirajo. 
Vožnja med železnico in S8 in S1 (park postajališča za obiskovalce) ali z avtobusom 635 
(postajališče pri parkirnem zemljišču P41) pri terminalu in nazaj je za vse potnike brezplačna. 
  
Parkiranje za daljši čas: 



  
Najdaljši dovoljeni čas parkiranja (3 mesece): 
Parkirišča P5/ P7/ P8/ P26/ P35: 
3€/na uro, maksimalno 21€/dan 
2-7 dni: nadaljnih 21€/dan 
8 dni: 150 €, vsak nadaljnji dan 3 €. 
21 dni: 189 € 
3 meseci: 210 € 
  
Dopustniški parkirni prostori P41 in parkirni prostori za obiskovalce P51 v kraju Nordallee: 
1 ura: 1 € 
2-6 ur: 1,50 € 
1-4 dni: 12 €/dan 
5-7 dni: 50 € 
8-21 dni: nadaljna 2 € na dan 
3 meseci: 150 € 
  
Parkiranje za krajši čas: 
Cona za ustavljanje T1 in T2: 
cono pri terminalu 1 najdete neposredno pri vstopnih območjih A, B, D in E, ki so dostopni 
preko glavnega terminala. 
1 ura: 4 € 
več kot 2 uri: dodatne 3 €/30 minut, 
maksimalno 30 €/dan. 
  
Najdaljši možni čas parkiranja (7 dni): 
V podzemeljski garaži P1, P2, P3, P4, P9: 
3 €/uro, maksimalno 21 €/dan 
 
Najdaljši možni čas parkiranja (4 dni): 
Parkirna hiša P20 blizu letališkega centra Munchen 
na terminalu 2: 
3 €/uro, maksimalno 21 €/dan 
 
Parkiranje za invalidne osebe: 
V vseh parkirnih hišah je na razpolago prostor za 
invalide. Lastniki kartic z oznako aG, H in BI prejmejo 
50 % popusta pri parkiranju. 
  
Storitve:  
  
Bankomat:  
Številne bankomate najdete na osrednjem območju, pri terminalu 1 in 2. 
  
Banka: 
Podružnice najdete pri terminalu 1 in na centralnem območju, nivo 03. 
  
Deutsche Post 
HypoVereinsbank 
Kreis- und Stadtsparkasse Erding 



Reisebank 
  
Podružnice, ki jih najdete pri terminalu 2: 

Kreis- und Stadtsparkasse Erding 
Reisebank 
American Express 
  
Pomembne tel. številke: 
  
Informacije o letenju: tel: +49 89 97521313 
  
informacije za parkiranje: tel: +49 89 97565110 
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