
Letiště Stockholm-Skavsta – Stockholm Skavsta Airport 
(NYO), Švédsko, listopad 2016

Letiště Stockholm-Skavsta
Stockholm Skavsta Airport; Stockholm Skavsta flygplats 
Kod IATA:NYO 
Kod ICAO:ESKN
GPS: 58°47'4.202"N, 16°55'16.956"E
Mezinárodní  letiště  Stockholm-Skavsta  leží  poblíž  města  Nyköping  asi  100  km 
jihozápadně od Stockholmu. Letiště je používáno nízkonákladovými aerolinkami a je 
třetím nejpoužívanějším letištěm ve Švédsku.
Web letiště: www.skavsta.se
Doprava z a na letiště:
Vlak:  Nejlevnější  možností  je  cesta  místním  busem  č.515  do  7  km  vzdáleného 
Nyköpingu a  pak  vlakem do  Stockholmu (trať  Linköping-Stockholm-Gävle,  asi  90 
min.,  nejlevnější  možnost  výjde  na  26SEK  za  bus  a  75-143  SEK  za  vlak). 
Kombinovanou  jízdenku  můžete  koupit  online  na  http://sj.se Při  koupi  na  místě 
počítejte s tím, že v buse nelze platit v hotovosti). 
Bus:  Nejjednodušší  způsob  cesty  do  Stockholmu  je  letištními  busy  společnosti 
Flygbussarna na City Terminal (asi 80 min., 159 SEK, 139SEK online za jednu cestu 
nebo 278 SEK online za zpáteční jízdenku). 
Autem: Ze Stockholmu se na letiště Skavsta dostaneme po dálnici E4 do Nyköpingu a 
dále po silnici č.52.

Mapa okolí Stockholmu z vyznačením letiště Stockholm-Skavsta   Zdroj:Mapy.cz

Nejnovější vydání průvodce letištěm Stockholm-Skavsta z edice „Průvodce do kapsy“ 
a také průvodce dalšími letišti a zajímavými městy najdete na PrůvodceDoKapsy.cz

Hotely, ubytování
Největší nabídku ubytování u letiště 
Stockholm-Skavsta a také v  samotném 
Stockholmu, za nejlepší ceny a s rezervací 
online, najdete zde.

Hotely u letiště Stckholm-
Skavsta
Connect Hotel Skavsta Airport
General Schybergs väg 23, Nyköping 
Hotel  se  nachází  necelých  sto  metrů  od 
letiště a 7 km od Nyköpingu 
Další  informace  o  hotelu  Connect  Hotel 
Skavsta Airport, recenze, online rezervace
Best western Blommenhof Hotel 
Blommenhovsvägen, 611 39 Nyköping,   
Tento  hotel  známého  hotelového řetězce 
stojí asi pět kilometrů od letiště Skavsta.
Další  info  o  Best  Western  Blommenhof 
Hotel, recenze, online rezervace
Sunlight Hotel Conference & Spa
Nytorget 7, 611 38 Nyköping,  
Oblíbený hotel ležící asi pět minut pěšky 
od  železniční  stanice  Nyköping  a  deset 
minut jízdy od letiště Skavsta 
Další  informace o hotelu Sunlight  Hotel 
Conference&Spa,recenze,online rezervace
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