
Prihod: 
Signalizacija, označbe ob avtocesti. 
 
Parkiranje splošno 
Skupno je na voljo 2000 parkirnih mest. Parkirišča se nahajajo tik ob letališki glavni stavbi. 
Do vhoda vodi pokrita pot. Nobeno parkirišče ni oddaljeno več kot pet minut hoje od 
glavnega terminala..  

Listki za parkiranje – boni: 
Bon za parkiranje omogoča parkiranje na kateremkoli prostem mestu na parkirišču v garažni 
hiši ali pa na mestih označenih za daljše parkiranje. 
Ti boni so na voljo tudi v nekaterih agencijah. Proti plačilu si lahko parkirno mesto rezervirate 
tudi že poleg rezervacije aranžmaja, seveda če vam agencija nudi to možnost.  

Parkiranje za daljše obdobje 
V garažni hiši P4 in na parkirnih mestih P3, P5  ali pa na P7: 
Do-4 dni: 10,50 €/dan oz. 13,30 €/dan  
Od 5 - 14 dni: 7,50 €/dan  
Od 15 - 21 dni: 4,00 oz. 5,50 €/dan  
Od 22 - 28 dni: 2,50 oz. 3,50 €/dan  

Za tiste, ki pogosto potujejo so na voljo vrednostne kartice s popusti. Karta  v vrednosti 70 € 
stane 63 €, za 126 € boste dobili karto v vrednosti 140 € in za 252 € karto v vrednosti  280 €. 
 
Parkiranje za krajše obdobje 
P1 in P2 (najdaljša možnost parkiranja 24 ur): 
1 ura: 1,60 € 
več kot 2 uri: 2 €/uro., max 17,50 €/dan 

Parkirna hiša P4 in parkirišča P3, P5 in P7: 
1 ura: 1,30 € 
vsaka nadaljna ura: 2 €; max 10,50 €/dan (v park. hiši 13,30 €/dan ) 
 
Parkirišča za invalidne osebe: 
parkirna mesta se nahajajo v parkirni hiši P4 tik ob izhodih 4. Označena so z mednarodnim 
znakom. Več mest je na voljo tudi na parkirišču za krajše parkiranje P1 vzporedno s peš potjo. 

Prijava en dan prej 
Mogoča je pri naslednjih prevoznikih najpogosteje na terminalu št.1 
Informacije Tel: +43 662 854533 
Austrian Airlines 19.30-21 ure 
Lauda Air 19.30-21 ure 
Lufthansa 19.30-21 ure 
Tyrolean Airways 19.30-21 ure 
 
Storitve: 
Bančni avtomat Sparkasse Salzburg se nahaja pri poslovalnici Denarnega inštituta na 
letališču. 
 
Banka: 



Salzburger Sparkasse: 
Tel: +43 662 8520880 
Fax: +43 662 85208822 
Pošta: 
Odpiralni čas:  
PON-PET: 9-12 in 14-18 ure, Zaprtje blagajne ob 17. uri. 
Tel: +43 662 852076 
Fax: +43 662 85207620 

  



 

 

 

 

  

 


