
Letiště Stockholm-Arlanda – Stockholm Arlanda Airport 
(ARN), Švédsko, listopad 2016

Letiště Stockholm-Arlanda
Stockholm Arlanda Airport; Stockholm Arlanda flygplats 
Kod IATA:ARN 
Kod ICAO:ESSA
GPS: 59°38'57.413"N, 17°55'47.401"E
Mezinárodní letiště Stockholm-Arlanda leží poblíž města Märsta asi 40 km severně od 
Stockholmu. Jde o největší letiště ve Švédsku a také o třetí největší letiště v severských 
zemích. Lety z a do Prahy leteckých společností ČSA jsou odbavovány na terminálu 2, 
lety letecké společnosti Scandinavian Airlines a Norwegian Air Schuttle na terminálu 5.
Web letiště: www.swedavia.com/arlanda

Doprava z a na letiště:
Vlak: Nejrychlejší variantou jak se dostat z letiště Arlanda do centra Stockholmu jsou 
rychlovlaky Arlanda Express jedoucí na hlavní nádraží Stockholms Centralstations (20 
min., 280SEK/530SEK zpáteční/300SEK pro dva a 100 SEK za třetí a čtvrtou osobu od 
čtvrtku do neděle, ve svátky a od 18.června do 30. srpna. Lístky lze koupit v kioscích, 
online, ve vlaku jen s přirážkou 100SEK). Rychlovlaky zastavují ve stanici Arlanda 
South (pro terminály 2,3 a 4) a ve stanici Alanda North (pro terminál 5)
Vlaky společnosti SL jezdí ze stanice Arlanda Central (cca40 min., 135SEK)
Bus: Z letiště se dostaneme do Stockholmu autobusy společností Flygbussarna (cca 40 
min., 119 SEK, 99SEK online, v busu lze platit jen kartou) a  Swebus (cca 40 min., 
99SEK,  v  busu  lze  platit  jen  kartou,  lze  koupit  i  online),  které  stojí  v  centru 
Stockholmu  a  na  Cityterminalen  u  vlakového  nádraží  Stockholms  Centralstaton. 
Nejlevnější  variantou  je  cesta  místním  busem  č.  583  do  Märsty  a  odtud  místním 
vlakem (č.36) do Stockholmu (něco přes hodinu, 72SEK).
Autem: Kolem letiště prochází dálnice E4 spojujicí Stockholm, Upssalu a Gävle..
Taxi: Cesta z letiště do centra Stockholmu se dá pořídit i za 400-450 SEK

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

Nejnovější vydání průvodce letištěm Stockholm-Arlanda z edice „Průvodce do kapsy“ 
a také průvodce dalšími letišti a zajímavými městy najdete na PrůvodceDoKapsy.cz
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Hotely, ubytování
Největší nabídku ubytování u letiště 
Stockholm-Arlanda a také v  samotném 
Stockholmu, za nejlepší ceny a s rezervací 
online, najdete zde.

Hotely u letiště Stckholm-
Arlanda
Radisson Blue SkyCity Hotel, 
Stockholm-Arlanda
Between terminal 4 and 5, 190 45 Arlanda 
Hotel známého hotelového řetězce, který 
najdeme mezi terminálem 4 a 5  
Další  informace  o  hotelu  Radisson Blue 
SkyCity, recenze, online rezervace
Clarion Hotel Arlanda Airport 
Tornvägen 2, 190 45  Arlanda,   
Tento  hotel  je  situovan  vedle  Sky  City 
mezi terminály 4 a 5
Další  informace  o  hotelu  Clarion  Hotel 
Arlanda Airport, recenze, online rezervace
STF Jumbo Stay Stockholm
Jumbovägen 4, 190 47 Arlanda,  
Toto ubytování  je situováno do Boeingu 
747 Jumbo Jet stojícího hned u letiště.
Další informace o hotelu STF Jumbo Stay 
Stockholm, recenze, online rezervace
Good Morning Arlanda
Lindskrogsvägen 7, 19060 Arlanda, 
Tento hotel je asi 1,5km od letiště a nabízí 
bezplatnou dopravu na/z letiště.
Další informace o hotelu Good Morning 
Arlanda, recenze, online rezervace
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