Det er nemt at
pendle med fly
1 Fra Kgs. Nytorv til CPH 13 min. med metro
1 600 ugentlige indenrigsafgange
1 7 lufthavne i hele Danmark
1 Gratis indenrigsspor i security i CPH

DET ER HURTIGERE
END DU TROR
Kgs. Nytorv
Metrotur

T13 min.
Københavns Lufthavn

Genvej via gangbro
i Terminal 3

Security

Særligt gratis indenrigsspor i security
med under 5 min. ventetid.

Afgang

Transportmuligheder
fra Københavns Lufthavn
til centrum
Metro > Metrostationen er placeret i en overdækket,
direkte forlængelse af Terminal 3. Metroen kører med
4-6 minutters interval i dag- og aftentimerne. Fra Kgs.
Nytorv Station tager det 13 minutter til lufthavnen.
Tog > Regional- og intercity-tog forbinder lufthavnen
med Danmark og Sydsverige. Billetautomaterne er
placeret i Terminal 3 umiddelbart over stationen.
Bus > Der findes flere buslinjer til og fra Københavns
Centrum, for eksempel ”5C”, som blandt andet stopper
på Københavns Hovedbanegård og Nørreport Station.
Biludlejning > Biludlejningsselskaberne er placeret i Car
Rental Centre, som er åbent i tidsrummet 06:00 - 23:00.
Bemærk venligst at biludlejningsselskaberne har deres
egne åbningstider, som du finder mere information om
på lufthavnens hjemmeside.
Taxi > Alle taxier findes ude foran Terminal 3, lige ved
siden af ankomstområdet.
Parkering > Parkering i Københavns Lufthavn kan
bestilles på cph.dk/parkering eller i lufthavnens app.

”Bosat på Bornholm, arbejdsplads i Nykøbing F. og
Roskilde, samt hyppige møder i og rejser til udlandet,
betyder at, jeg har et stort behov for at kunne flyve
til og fra Bornholm. Gode daglige forbindelser til
CPH og videre ud i verden er altafgørende for at
få mit liv til at fungere optimalt.”
Ann Hartl,
Formand for Bornholms Passagerforening

”Som pendler, der bruger Københavns
Lufthavn ofte, er det vigtigt, at min
rejse gennem lufthavnen er så forudsigelig som mulig, når jeg ankommer
med metro fra min arbejdsplads tæt
på Kongens Nytorv. Derfor er jeg glad
for, at man i Københavns Lufthavn
har bygget en gangbro på tværs af
Terminal 3, som giver en hurtig genvej
til sikkerhedskontrollen, hvorfra jeg
kan benytte det særlige spor til indenrigsrejsende, som gør det muligt at
komme gennem security på under fem
minutter. På den måde behøver jeg ikke
at komme meget før, mit fly letter.”
Claus Tønnesen, pendlerformand,
Sønderborg

600 UGENTLIGE
INDENRIGSAFGANGE
Danmark er bundet sammen af mere end 600
ugentlige indenrigsafgange. Det sørger syv lufthavne og fire flyselskaber for.
Læs mere om mulighederne der er ved at pendle
med fly i Danmark på: www.cph.dk/pendler

Aalborg

Midtjylland

Aarhus

København
Billund

Sønderborg

Bornholm

”Jeg tror mange helt overser muligheden for at pendle
med fly, og kunne gøre det som en del af et arbejdsliv.
De mange flyforbindelser, fleksibiliteten og flyselskabernes evne til at understøtte pendlerne er en forudsætning for at kunne arbejde i en anden landsdel.
Det sammen med den korte transporttid, gør det
attraktivt for mig at flyve indenrigs.”
Henriette Von Platen,
pendlerformand SK-AAL

> KONTAKTINFORMATION
Aarhus Pendlerforening
Formand: Jens K. Ulfkjær
Kontakt:
jens.ulfkjaer@sas.com
Aalborg Pendlerforening
Formand: Henriette Von Platen-Hallermund
Kontakt:
henriette@kpipeople.dk
Bornholm Passagerforening
Formand: Ann Hartl
Kontakt:
annhartl@hotmail.com
Midtjylland Pendlerforening
Formand: Søren Hylleberg
Kontakt:
shy@gasnet.dk
Sønderborg Pendlerforening
Formand: Claus Tønnesen
Kontakt:
dkcto@primo.com

> RABATORDNINGER
Alsie Express
Se mere på www.alsieexpress.dk/klippekort
DAT
Se mere på www.dat.dk/erhverv eller på
www.dat.dk/klippekort-manedskort
Norwegian
For mere information kontakt
frank.nordbjerg.olesen@norwegian.com
SAS
Se mere på
www.sas.dk/klippekort

