
Letiště Helsinky – Helsinki Airport (HEL), Finsko, 
srpen 2016

Letiště Helsinky-Vantaa
Helsinki Vantaa International Airport, Helsinki-Vantaan lentoasema 
Kod IATA:HEL 
Kod ICAO:EFHK
GPS: 60°19'4.516"N, 24°57'58.489"E

Toto letiště najdeme asi 2 km západně od města Vantaa a asi 18 km severně od centra 
Helsinek. Jde o největší letiště ve Finsku a čtvrté největší letiště v severských zemích. 
Letiště má dva terminály - T1 a T2, které jsou propojeny asi 250 metrů dlouhou pěší 
zónou. Lety z a do Prahy jsou odbavovány na terminálu T2
Web letiště: http://www.finavia.fi/en/helsinki-airport/

Doprava z a na letiště:
Bus:
Do centra Helsinek, se dostaneme regionálními autobusy č.615/v noci 620N (za cca 40 
minut a za 5,50 EUR) Jízdní řády autobusů na  http://www.reittiopas.fi/en/ nebo busy 
Finnair City Bus (za 6,50 EUR)  www.pohjolanliikenne.fi. Zastávky těchto busů jsou 
před oběma terminály. 
Vlak:
Další možností jak se dostat na nebo z letiště do centra Helsinek je cesta vlakem (Ring 
Rail Line). Letiště je spojeno linkami I a P s hlavním vlakovým nádražím, cesta trvá 
cca 30 minut a stojí 5,5 EUR, jízdenky lze koupit v automatu na nástupišti. Jízdenky z 
automatu platí od času nákupu.  https://www.hsl.fi/en/ringrailline
Autem:
Kolem letiště prochází silnice č.45 z Helsinek přes Vantaa
Taxi:
Stanoviště taxi najdeme před oběma terminály.  Cena za cestu do centra Helsinek je 
okolo 40 EUR a trvá cca půl hodiny.

Mapa okolí Helsinek z vyznačením letiště Helsinky-Vantaa   Zdroj:Mapy.cz

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

Průvodce do kapsy – Letiště Helsinky-Vantaa,  © PrůvodceDoKapsy.cz

Hotely, ubytování
Největší nabídku ubytování u letiště 
Helsinky-Vantaa a také v  Helsinkách za 
nejlepší ceny a s rezervací online najdete 
zde.

Hotely u letiště Helsinky-Vantaa
Glo Hotel Airport 
Helsinki-Vantaa Airport, 01530 Vantaa, 
Tento  hotel  je  umístěn  na  terminálu  T2 
helsinského letiště a nabízí 76 moderních 
pokojů 
Další  informace  o  hotelu  Glo  Hotel 
Airport, recenze, online rezervace
Hilton Helsinki Airport
Lentäjänkuja 1, 01530 Vantaa, 
Tento  velký  hotel  světoznámého 
hotelového řetězce je jen pět minut chůze 
od helsinského letiště
Další informace o hotelu Hilton Helsinki 
Airport, recenze, online rezervace
Forenom Hostel Vantaa
Ilmailutie 9, 01531 Vantaa, 
Hostel je asi třináct minut chůze od letiště 
Vantaa a nabízí jednoduše zařízené pokoje 
se sdílenou koupelnou a kuchyní
Další  informace  o  hostelu  Forenom 
Hostel Vantaa, recenze, online rezervace
Clarion Hotel Helsinki Airport
Karhumäentie 3, 01530 Vantaa, 
Nově  otevřený  hotel  najdeme  asi  dva 
kilometry od helsinského letiště.
Další informace o Clarion Hotel Helsinki 
Airport, recenze, online rezervace
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