Vliegen op Milaan

Op 45 kilometer van het
stadscentrum van Milaan
ligt Milaan-Malpensa,

Milaan heeft drie luchthavens: Malpensa, Linate en Orio
al Serio (bij Bergamo). Vanaf Amsterdam Schiphol vlieg je
er heen in 1 uur en 45 minuten. Malpensa is de grootste en
belangrijkste van de drie. In 2012 handelde het vliegveld
ruim 18,5 miljoen passagiers af. Daarmee stond het vliegveld op de 25e plaats in de lijst van drukste vliegvelden van
Europa.
Toch vliegt vanuit Amsterdam alleen Easyjet rechtstreeks
op Malpensa. KLM doet Malpensa sinds maart 2012 niet
meer aan en vliegt sindsdien uitsluitend op Linate. De
Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia vliegt alleen
naar Malpensa via Rome. Ook andere grote maatschappijen vanaf Schiphol vliegen met een tussenstop elders
naar Malpensa.

Malpensa shuttle en Express Milaan Malpensa
heeft twee terminals, die op enige afstand van elkaar liggen. Ze worden verbonden door een shuttlebus. Deze
is gratis en rijdt 24 uur per dag, elke zeven minuten.
Terminal 1 is de grootste en modernste. Deze terminal
werd in 1998 geopend en huisvest grote internationale
luchtvaartmaatschappijen.

kranten en tijdschriften en een restaurant.
Terminal 2 wordt gebruikt door de low-cost carrier Easyjet.
De terminal beschikt over ongeveer dertig winkels en
restaurants.

Milaan Linate Luchthaven Milaan Linate ligt het
dichtst bij de stad Milaan (slechts 7 kilometer) en wordt
vooral gebruikt voor binnenlands luchtverkeer en korte
internationale vluchten. Zowel KLM als Alitalia voert dagelijks rechtstreekse vluchten uit op dit vliegveld.
Het vliegveld werd in de jaren tachtig volledig herbouwd
en telt één terminal met ruim veertig winkels en tien
restaurants. Lidmaatschap van Club Sea geeft u toegang
tot de business lounges Piranesi Lounge en Piermarini
Lounge waar u kunt beschikken over internet, kranten en
tijdschriften en nieuwszenders.

de internationale luchthaven.
Malpensa is na Rome Fiumicino
het belangrijkste
vliegveld van Italië.

Er rijdt ongeveer veertien keer per dag een shuttlebus van
Linate naar Malpensa. U bereikt de stad per taxi, met de
bus (lijn 73, dagelijks elke tien minuten, 1,5 euro per rit) of
met de auto.

Tip Via de webwinkel van de Milanese luchthavens (vi-

Terminal 1 is verdeeld in drie secties: 1A voor binnenlandse vluchten en Schengen-landen, en 1B en 1C voor
niet-Schengen-landen en intercontinentale vluchten. Naast
faciliteiten als banken, een postkantoor, apotheek en een
kapel, zijn er nog zo’n zestig winkels en ongeveer vijftien
koffieshops en restaurants. Het lidmaatschap van Club Sea
verschaft u toegang tot de business lounges met internet,

Traveletc.

amilanoeshop.eu) kunt u online een parkeerplaats reserveren binnen het vliegveld, toegang tot de ViaMilano VIP
Lounge regelen, de FastTrack boeken (een speciale route
die u snel langs de douane loodst) of WiFi inkopen.

Vliegveld Bergamo Orio al Serio, oftewel Bergamo
Airport, ligt het verst van de stad Milaan en is de kleinste van de drie vliegvelden van Milaan. De luchthaven
wordt vooral aangedaan door low-cost maatschappijen als
Ryanair. Maar ook Alitalia en Lufthansa vliegen op Orio
al Serio. De afstand van het vliegveld tot het centrum van
Milaan is 52 kilometer. Hierdoor, en door de drukte op
de snelweg A4, kan de auto- of taxirit helaas wel eens een
uur duren. Het vliegveld telt acht autoverhuurbedrijven.
Een taxi naar Milaan kost ongeveer honderd euro. Een
airport bus verbindt het vliegveld met het treinstation van
Bergamo. Van daaruit is het mogelijk verder te reizen naar
Milaan. Ook al is Orio al Serio klein, het vliegveld beschikt
toch over de gebruikelijke faciliteiten als winkels en restaurants. Er zijn dertien gates en zo’n vijftig incheckbalies.
Jaarlijks maken ruim 8,5 miljoen passagiers gebruik van
het vliegveld.
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Bij Terminal 1 is een treinstation waarvandaan elk halfuur
de Malpensa Express richting Milaan-Centraal vertrekt. De
reis duurt drie kwartier en kost 10 euro voor een enkeltje
(retour 15 euro). Deze trein rijdt tussen half zes ‘s morgens
en elf uur ‘s avonds.
Ook met de bus komt u gemakkelijk naar het Centraal
Station van Milaan. De Malpensa Shuttle rijdt elke twintig
minuten en doet er ongeveer vijftig minuten over. Een
enkeltje kost 7,50 euro, een retour 12 euro.
Uiteraard kunt u ook een taxi nemen. Let er dan wel op
dat er een sticker op de ruit geplakt is met de tekst: ‘Taxi
autorizzato per il servizio aeroportuale lombordo’. De rit
duurt ongeveer vijftig minuten en kost 90 euro. Naar de
Fiera Milano betaalt u 65 euro.
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