32,2% wzrost ruchu pasażerskiego w kwietniu!
W ciągu 12 miesięcy funkcjonowania, Lotnisko Warszawa/Modlin obsłużyło ponad 1,6
miliona pasażerów. W kwietniu odnotowaliśmy 32,2 % wzrost pasażerów, w porównaniu
z miesiącem poprzednim. Od 1 maja br. jesteśmy drugim lotniskiem w Polsce,
posiadającym system ILS w kategorii II.

W kwietniu obsłużyliśmy 142 972 pasażerów i 952 operacje lotnicze w ruchu regularnym
Ryanair, w tym 2 przekierowane do nas rejsy Wizz Air. Oznacza to 32,2% wzrost w stosunku
do marca br. Średnio przyjmowaliśmy 4 766 podróżnych dziennie. Najwięcej pasażerów
skorzystało z naszego lotniska 28 kwietnia. Tego dnia obsłużyliśmy 5 571 pax.
Przez pierwsze 4 miesiące 2014 r. przyjęliśmy prawie pół miliona pasażerów (452 212 pax) i 3
168 operacji lotniczych w ruchu regularnym. W całym 2014 r. planujemy przyjąd ponad 1,5
mln pasażerów.
Od początku funkcjonowania (15.07.2012) z lotniska skorzystało już 1 654 151 podróżnych
i odbyło się łącznie 11 971 startów i lądowao.

ILS
Od 1 maja br. jesteśmy drugim lotniskiem w Polsce (po Lotnisku Chopina), które posiada
system ILS w kategorii II. Oznacza to, że samoloty będą mogły lądowad w warunkach
trudniejszych niż do tej pory. System wspomagania lądowania przy ograniczonej
widzialności, w II kategorii, umożliwi bezpieczne lądowanie gdy podstawa chmur będzie na
poziomie 30 m nad płaszczyzną drogi startowej, a widzialnośd wzdłuż drogi startowej będzie
nie mniejsza niż 400 m. Posiadanie systemu ILS w kat. II podwyższa standard lotniska,
świadczy o jego wiarygodności operacyjnej i jest bardzo ważnym argumentem
w negocjacjach z przewoźnikami.
Przekierowania
W kwietniu nie było przekierowao, wszystkie operacje lotnicze odbyły się zgodnie
z rozkładem. Ostatnie przekierowania miały miejsce w lutym br.
Siatka połączeo
W sezonie letnim z Lotniska Warszawa/Modlin można polecied do 26 miast europejskich:
Glasgow Prestwick, Bruksela-Charleroi, Paryż-Beauvais, Eindhoven, Mediolan Bergamo,
Liverpool, Sztokholm Skavsta, Oslo Rygge, Londyn Stansted, Rzym Ciampino, Bolonia, Bristol,
Manchester, East Midlands, Dublin, Barcelona, Chania, Trapani, Piza, Palma, Shannon,
Alicante, Saloniki, Marsylia, Wrocław, Gdaosk.
Nowe połączenia od sezonu Zima 2014/15 r.:
Gdaosk – 2 loty dziennie,
Wrocław – 2 loty dziennie,
Shannon – 2 loty tygodniowo,
Madryt – 4 loty tygodniowo,
Wzrost lotów z 174 do 265 tygodniowo,
Ponad 1,9 mln pasażerów rocznie.

Baza Ryanaira od 23 października br.
Ryanair ogłosił utworzenie od października br. bazy samolotów w Modlinie, co dla lotniska
oznacza nowe możliwości rozwoju. Przewoźnik będzie oferował więcej połączeo i jeszcze
większą liczbę rejsowych samolotów. Na początku na lotnisku będzie stacjonowad jeden
samolot.

Inwestycje
Najważniejsze inwestycje w Porcie Lotniczym Warszawa/Modlin, zaplanowane do realizacji
w 2014 r. to: budowa północnego punktu kontroli, przesunięcie ogrodzenia lotniska
(zwiększające ogrodzony obszar portu), zlecenie wykonania projektu rozbudowy terminala,
wprowadzenie perymetrycznego systemu zabezpieczenia lotniska, oraz dodatkowo mniejsze
inwestycje usprawniające funkcjonowanie portu. Cała suma inwestycji zaplanowanych na
ten rok, łącznie z zakupami środków trwałych, wynosi ok. 35 milionów złotych.

Dojazd
Utworzona została nowa, stała linia autobusowa Mrągowo-Ostrołęka-Pułtusk-Lotnisko
Warszawa/Modlin, przez przewoźnika PKS Mrągowo; wkrótce start linii Gdaosk-OstródaMława-Płoosk-Lotnisko Warszawa/Modlin przez PKS.
Tym samym lotnisko jest już skomunikowane autobusowo z 25 miastami:
Warszawą, Łodzią, Białymstokiem, Olsztynem, Olsztynkiem, Augustowem, Ełkiem,
Grajewem, Suwałkami, Szczuczynem, Stawiskami, Łomżą, Zambrowem, Wyszkowem,
Jeżewem Starym, Ostrowią Mazowiecką, Mrągowem, Ostrołęką, Pułtuskiem, Serockiem,
Gdaoskiem, Ostródą, Działdowem, Mławą, Płooskiem.
oraz kolejowo z 16 miastami:
Warszawą, Olsztynem, Nidzicą, Mławą, Kołobrzegiem, Koszalinem, Słupskiem, Gdaoskiem,
Bielsko-Białą, Katowicami, Częstochową, Radomskiem, Piotrkowem Tryb., Krakowem,
Kielcami, Radomiem

Nowości na lotnisku
Marzec
- zainstalowaliśmy 4 dodatkowe automaty ze zdrowymi przekąskami, napojami i sokami oraz
produktami żywieniowymi i akcesoriami dla dzieci – dania w słoiczkach, smoczki, pieluszki,
chusteczki itp.
Kwiecieo
- rozpoczęcie współpracy z In Post – powstał punkt obsługi klienta w strefie
ogólnodostępnej, obok stanowisk check-in; oferowane są usługi pocztowe, ubezpieczeniowe
i finansowe – przekazy pieniężne
- rozpoczęcie działalności na stanowisku z biżuterią, zegarkami i dodatkami w strefie
zastrzeżonej hali odlotów

Maj
- start działalności biura podróży na antresoli - oferta wczasów i wycieczek wiodących touroperatorów oraz rezerwacji hoteli i sprzedaży ubezpieczeo,
– instalacja maszyny do foliowania bagażu dla pasażerów - przy wejściu do terminalu,
– rozpoczęcie funkcjonowania ogródka letniego przed terminalem – ok 200 m² strefy relaksu
pod parasolami ze stolikami i leżakami dla pasażerów z ciekawą ofertą gastronomiczną
naszego głównego najemcy gastronomicznego,
– rozpoczęcie nowej działalności przy kawiarni Coffee Corner, w postaci ogródka z
wygodnymi fotelami i kanapami, oraz profesjonalnego placu zabaw dla dzieci o łącznej
powierzchni ok. 50 m² w strefie ogólnodostępnej, (hala przylotów); Dodatkowo ogródek przy
kawiarni Coffee Corner w strefie zastrzeżonej (hala odlotów),

Lipiec
- rozpoczęcie działalności nowego rodzaju lokalu gastronomicznego zlokalizowanego na
antresoli w strefie ogólnodostępnej, oferującego wyśmienity wybór win i innych alkoholi
oraz dao i deserów w przystępnej cenie
Obecnie trwają konkursy ofert na 2 mniejsze lokale handlowo-usługowe, znajdujące się na
antresoli w strefie ogólnodostępnej. Lokale będą przeznaczone na ogólną działalnośd
handlową oraz na punkt apteczny.
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