
Letiště Vilnius – Vilnius Airport (VNO), Litva 
červen 2017

Letiště Vilnius 
Vilnius International Airport, Tarptautinis Vilniaus oro uostas  
Kod IATA : VNO
Kod ICAO:EYVI
GPS: 54°38'34.921"N, 25°16'46.373"E
Toto letiště najdeme asi 6 km jižně od centra Vilniusu. Jde o největší letiště v Litvě a o 
druhé největší letiště v pobaltských zemích. 
Web letiště:http://www.vilnius-airport.lt/en/ 

Doprava z a na letiště:
Vlak:
Letištní železniční stanice (Oro uostas) je poblíž letištního terminálu, vzdálenost je cca 
200 metrů. Vlaky spojují železniční stanici na letišti s hlavním vlakovým nádražím v 
centru Vilniusu (Vilniaus geležinkelio stotis), a to momentálně šestnáctkrát za den. Jde 
o nejrychlejší spojení letiště s centrem města, doba jízdy je 7 minut. Jízdenky stojí 0,7 
EUR a jsou k dostání online, ve vlaku a v železničních stanicích. www.litrail.lt/en
Bus:
Společnost Toks přepravuje cestující z autobusového nádraží na letiště Vilnius a zpět 
mikrobusy. Jízdenka stojí 1 EUR. Autobusová zastávka je vedle letištního terminálu 
poblíž příletové haly C. 
Na letiště jezdí tyto linky autobusů vilniuského MHD: č. 1, 2, 3G a 88 (ze Starého 
města). Jízdenka stojí při koupi u řidiče 1 EUR. http://www.vilniustransport.lt/en/
S jinými litevskými města a také Rigou a Minskem městy je letiště spojeno dálkovými 
busy společností Ecolines (Minsk), Flybus (Riga), Ollex (Klaipeda, Kaunas)
Autem:
Letiště je cca 6 km jižně od centra Vilniusu a odtud k němu vede silnice č. 202. Poblíž 
letiště probíhají i silnice E28 a E85
Taxi:
Stanoviště taxi najdeme přímo před příletovým terminálem. Cena za cestu z letiště do 
centra Vilniusu je cca 10 EUR. Lze platit i platební kartou.

Mapa okolí Vilniusu s vyznačením letiště   Zdroj:Mapy.cz 
Nejnovější vydání průvodce letištěm Vilnius z edice „Průvodce do kapsy“ a také 
průvodce dalšími letišti a zajímavými městy najdete na PrůvodceDoKapsy.cz

Hotely, ubytování 
Největší nabídku ubytování u letiště ve 
Vilniusu a také v  samotném Vilniusu za 
nejlepší ceny a s rezervací online najdete 
zde.
Hotely u letiště Vilnius 
AirInn Vilnius Hotel  
Rodūnios kelias 8, Naujininkai, Vilnius, 
Tento  hotel  je  umístěn  v  areálu 
vilniuského  letiště,  jen  50  metrů  ood 
hlavního terminálu
Další  informace  o  hotelu  AirInn  Vilnius 
Hotel, recenze, online rezervace
Pavovere
Liepkalnio g. 103, Naujininkai, Vilnius 
Levné a dobré ubytování jen 1,3 km od 
vilniuského letiště
Další  informace  o  hotelu  Pavovere, 
recenze, online rezervace
Egas Motel
Dariaus ir Girėno g. 17, Naujininkai, 
Vilnius  
Oblíbený  hotel  vzdálený  jen  1,5  km od 
letiště
Další  informace  o  hotelu  Egas  Motel, 
recenze, online rezervace
Amicus Hotel 
Kaminkelio g. 15, Naujininkai, Vilnius
Rodinný  hotel,  jenž  je  situovaný  na 
klidném místě  a  zároveň  jen  1,8  km od 
letiště
Další informace o Amicus Hotel, recenze, 
online rezervace
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