
Letiště Kodaň – Copenhagen Airport (CPH), Dánsko, 
srpen 2016
Letiště Kodaň-Kastrup
Copenhagen Airport,Kastrup; Københavns Lufthavn, Kastrup 
Kod IATA:CPH 
Kod ICAO:EKCH
GPS: 55°37'44.765"N, 12°38'50.235"E
Mezinárodní letiště  Copenhagen Airport,  Kastrup  leží  na území městečka Kastrup, 
jenž je součástí obce Tårnby na ostrově Amager asi 10 km jižně od centra Kodaně a asi 
25 km západně od centra švédského Malmö. Jde o největší letiště nejen v Dánsku, ale i 
v celé Skandinávii. Lety z a do Prahy leteckých společností ČSA a Norwegian Air 
Schuttle  jsou  odbavovány  na  terminálu  2,  lety  letecké  společnosti  Scandinavian 
Airlines na terminálu 3.
Web letiště: www.cph.dk

Doprava z a na letiště:
Metro: Z letiště se dostaneme do centra Kodaně nejsnadněji metrem, na letišti začíná 
linka M2, která jede i přímo do centra města. Cesta trvá asi 15 minut. Stanici metra na 
letišti  (Lufthavnen)  najdeme  v  terminálu  3,  dvě  patra  nad  železniční  stanicí.  Další 
možností je právě cesta vlakem.
Vlak: Další možností jak se dostat na nebo z letiště je cesta vlakem. Železniční stanici 
najdeme pod terminálem 3 a leží na železniční trati Oresund. Spojení s centrem města a 
s mnoha jihošvédskými městy zajišťují vlaky železniční sítě Øresundstog. Operované 
společností DSBFirst. Z letiště do centra Kodaně do stanice Hovedbanegården to trvá 
vlakem 12 minut. Dále můžete použít vlaky dánského železničního dopravce  DSB a 
pro cesty do velkých švédských měst také švédskou železniční společnost SJ.
Bus: Další možností jak se dostat z letiště do Kodaně jsou autobusy společnosti Movia 
(5A,35,36) a Gråhundbus (999). Do Švédska jezdí autobusy společnosti Swebus.
Autem: Kolem letiště prochází dálnice E20. 

Mapa okolí Kodaně z vyznačením letiště Kodaň-Kastrup   Zdroj:Mapy.cz

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

NÁŠ TIP: Průvodce do kapsy pro Kodaň

Průvodce do kapsy – Letiště Kodaň-Kastrup,  © PrůvodceDoKapsy.cz

Hotely, ubytování
Největší nabídku ubytování u letiště 
Kodaň-Kastrup a také v  samotné Kodani, 
za nejlepší ceny a s rezervací online, 
najdete zde.

Hotely u letiště Kodaň-Kastrup
Hilton Copenhagen Airport 
Ellehammersvej 20, 2770 Kodaň, 
Komfortní  hotel  známého  hotelového 
řetězce,  který  je  přímo  propojen  s 
terminálem 3 kodaňského letiště.  
Další  info  o  hotelu  Hilton  Copenhagen 
Airport, recenze, online rezervace
Quality Airport Hotel Dan
Kastruplundgade 15, DK-2770 Kodaň,  
Tento hotel je vzdálen necelý kilometr od 
kodaňského letiště.
Další informace o hotelu Quality Airport 
Hotel Dan, recenze, online rezervace
Ocean Hotel 
Amager Strandvej 384, 2770 Kodaň,  
Tento malý a tichý hotel se nachází jednu 
stanici metra od letiště.
Další informace o hotelu Ocean, recenze, 
online rezervace
Amager Landevej Apartment
Amager Landevej 136, 2770 Tårnby, 
Tyto  apartmány  najdeme  v  Tårnby,  jen 
kilometr od letiště.
Další  informace  o  Amager  Landevej 
Apartment, recenze, online rezervace

http://www.cph.dk/
http://www.booking.com/hotel/dk/amager-landevej-apartment.cs.html?aid=327313;label=pruvodcedokapsy
http://www.booking.com/hotel/dk/amager-landevej-apartment.cs.html?aid=327313;label=pruvodcedokapsy
http://www.booking.com/hotel/dk/ocean.cs.html?aid=327313;label=pruvodcedokapsy
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http://www.booking.com/searchresults.html?iata=CPH&aid=327313;label=pruvodcedokapsy
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http://graahundbus.dk/
http://www.moviatrafik.dk/dinrejse/pages/dinrejse.aspx
http://sj.se/
http://dsb.dk/
http://dsbfirst.dk/

