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Lotnisko znajduje siê w Szymanach, 10 km od Szczytna oraz 56 km od Olsztyna. To nowoczesny,
miêdzynarodowy port z pe³n¹ infrastruktur¹ przygotowan¹ do obs³ugi samolotów pasa¿erskich
poruszaj¹cych siê zarówno w trybie rejsowym i czarterowym.

Województwo warmiñsko-mazurskie niew¹tpliwie nale¿y do jednych z najbardziej atrakcyjnych pod
wzglêdem turystycznym rejonów Polski, ponadto stanowi interesuj¹ce miejsce dla inwestorów. Nic wiêc
dziwnego, ¿e sukcesywnie przybywa tu firm lokuj¹cych swój kapita³.

Produkt Samolotem na Mazury
Produkt turystyczny Samolotem na Mazury zak³ada wspó³pracê bran¿y hotelowej oraz lotniska
w tworzeniu kompleksowej oferty dla turystów przylatuj¹cych na Mazury. Operatorem produktu jest
Mazury Air Travel - Regionalny Operator Turystyki na Warmii i Mazurach.

Kontakt

www.mazuryairtravel.pl

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury
Port Lotniczy Olsztyn-Mazury znajduje siê w sercu regionu w Szymanach, 10 km od Szczytna oraz 56 km od Olsztyna.
To nowoczesny, miêdzynarodowy port z pe³n¹ infrastruktur¹ przygotowan¹
do obs³ugi samolotów pasa¿erskich poruszaj¹cych siê zarówno w trybie
rejsowym (szczegó³owe informacje o po³¹czeniach znajduj¹ siê na stronie
www.mazuryairport.pl) i czarterowym.
Port Lotniczy to miejsce przyjazne ruchowi General Aviation - wszyscy
chêtni posiadacze i u¿ytkownicy prywatnych samolotów mog¹ korzystaæ
z pasa startowego oraz pe³nej obs³ugi naziemnej i infrastruktury portu.

Olsztyn

Port Lotniczy
Olsztyn-Mazury

www.mazuryairtravel.pl

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury
Terminal pasa¿erski o ³¹cznej powierzchni 6 800 m 2 jest w pe³ni
klimatyzowany i przeznaczony do obs³ugi ruchu pasa¿erskiego
na kierunkach krajowych, miêdzynarodowych oraz czarterach.
Sala odpraw o powierzchni 1 300 m2 posiada szeœæ stanowisk odprawy
biletowo-baga¿owej check in.
Na piêtrze znajduje siê taras widokowy, powierzchnie gastronomiczne i sale
konferencyjne. W sali odlotów znajduj¹ siê sklepy wolnoc³owe,
pomieszczenie business class, gastronomia (300 m2 ).
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Port Lotniczy Olsztyn-Mazury
Dodatkowy szereg udogodnieñ to dwie wypo¿yczalnie samochodów,
kantor, sklepy, strefa VIP. Pasa¿erowie i goœcie mog¹ skorzystaæ z sieci WiFi.
Na lotnisku znajduj¹ siê tak¿e m.in. poczekalnia biznesowa oraz ma³a sala
konferencyjna. W pobli¿u znajduje siê parking na ok. 150 samochodów,
wydzielone zosta³y te¿ stanowiska postoju autobusów i taksówek.
Spó³ka Warmia i Mazury, zarz¹dzaj¹ca portem lotniczym, œwiadczy tak¿e
us³ugi zwi¹zane z instalacjami elektrycznymi, hydraulik¹, centralnym
ogrzewaniem, œlusarsko-monta¿owe, ogólnobudowlane i transportowe.
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Warmia i Mazury - informacje o regionie
Województwo niew¹tpliwie nale¿y do jednych z najbardziej
atrakcyjnych pod wzglêdem turystycznym rejonów Polski zgodnie z has³em Warmia i Mazury. Zdrowe ¿ycie, czysty zysk.
Warmia i Mazury, nazywane te¿ "Krain¹ Tysi¹ca Jezior", stanowi¹ równie¿
interesuj¹ce miejsce dla inwestorów. Nic wiêc dziwnego, ¿e sukcesywnie
przybywa firm lokuj¹cych swój kapita³ w warmiñsko-mazurskim.
Przedsiêbiorcy zainspirowani spektakularnym sukcesem takich inwestorów
zewnêtrznych, jak Michelin Polska czy grupa IKEA coraz chêtniej korzystaj¹
z bogactwa kadr, surowców naturalnych i zaplecza akademickiego.
Obecnie do wiod¹cych dziedzin gospodarki województwa warmiñskomazurskiego mo¿na zaliczyæ turystykê (w tym ekoturystykê), produkcjê
z d r o w e j ¿ y w n o œ c i , p r z e m y s ³ d r z e w n y, p r o d u k c j ê m a s z y n
i urz¹dzeñ (gdzie stosuje siê czyste technologie przemys³owe i korzysta
z odnawialnych Ÿróde³ energii), proekologiczn¹ gospodarkê leœn¹
czy produkcjê jachtów.
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Produkt Samolotem na Mazury
Produkt turystyczny ,,Samolotem na Mazury" zak³ada wspó³pracê bran¿y
hotelowej oraz lotniska w tworzeniu kompleksowej oferty dla turystów
przylatuj¹cych na Mazury. Operatorem produktu jest Mazury Air Travel Regionalny Operator Turystyki na Warmii i Mazurach.
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PRZELOT
Port Lotniczy Olsztyn-Mazury oferuje nie tylko po³¹czenia rejsowe (szczegó³owe informacje o
po³¹czeniach znajduj¹ siê na stronie www.mazuryairport.pl) - lotnisko to tak¿e miejsce przyjazne
ruchowi General Aviation, co oznacza, ¿e wszyscy chêtni posiadacze i u¿ytkownicy prywatnych
samolotów mog¹ korzystaæ z pasa startowego oraz pe³nej obs³ugi naziemnej i infrastruktury
portu. Oferowany zakres us³ug to tankowanie, serwis techniczny oraz parkowanie samolotu.

TRANSFER, WYNAJEM SAMOCHODU
Przylatuj¹cy turyœci nie musz¹ siê martwiæ o swój dojazd do hotelu - maj¹ bowiem
mo¿liwoœæ wynajêcia samochodu, dziêki temu korzystaj¹ z wygodnego œrodka transportu.
Organizator turystyki wypoczynkowej na Warmii i Mazurach, firma Mazury Air Travel Sp. z o.o.
oferuje wypo¿yczenie i najem samochodów dla bran¿y turystycznej, a wynajem skierowany jest
dla turystów chc¹cych zwiedziæ i poznaæ lepiej Warmiê i Mazury (wiêcej na stronie:
www.mazuryairtravel.pl. Lotnisko natomiast wspó³pracuje z dwiema firmami: Avis oraz Herz.
O przewóz pasa¿erów busami troszcz¹ siê tak¿e prywatni przewoŸnicy, np. Markus Travel
oraz grupa Mobilis. Grupa Mobilis rozpoczê³a turystyczny przewóz osób na trasie: Mr¹gowo – Port
Lotniczy – Mr¹gowo, specjalnie dopasowany do potrzeb podró¿nych, korzystaj¹cych z us³ug
lotniska. W Mr¹gowie pasa¿erowie mog¹ równie¿ zarezerwowaæ bilety do innych miast regionu wszystko dziêki systemowi rezerwacyjnemu firmy Mobilis. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu turyœci
przylatuj¹cy do naszego regionu maj¹ mo¿liwoœæ rezerwacji biletów autobusowych do ró¿nych
miejscowoœci na Warmii i Mazurach.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Piêkno regionu mo¿na odkryæ na zorganizowanych tematycznych wycieczkach. Turyœci
mog¹ odbyæ podró¿ np. na granicy Warmii i Mazur, odkryæ tajemnice mazurskich fortyfikacji czy
miejsc po³o¿onych na szlaku kajakowym Krutyni.
Operator zapewnia: przejazd klimatyzowanym autokarem/busem – standard turystyczny,
opiekê pilota lub przewodnika, ubezpieczenie NNW oraz bilety wstêpu do zwiedzanych
obiektów.
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Produkt Samolotem na Mazury
PAKIET US£UG

REZERWACJA HOTELU
Warmia i Mazury to wymarzone miejsce na udany, rodzinny wypoczynek. Na stronie
www.mazuryairtravel.pl mo¿na wybraæ dogodny dla siebie hotel i termin, a przygotowana oferta
spe³ni wymagania nawet najbardziej wymagaj¹cych klientów. Operator wspó³pracuje m.in. z tak
znanymi obiektami jak Hotel Krasicki, Hotel Go³êbiewski, GrandHotel Tiffi, Hotel Miko³ajki, Hotel
SPA Irena Eris, Hotel Marina Club, Hotel Anders, Hotel Zamek Ryn czy Hotel Warmiñski.

US£UGI MEDYCZNE
W placówkach medycznych Warmii i Mazur istnieje mo¿liwoœæ korzystania z nowoczesnych
metod diagnostycznych i leczenia specjalistycznego. Ka¿da z placówek ma swoj¹ okreœlon¹
specyfikê i szeroki wachlarz us³ug, z których korzystaæ mog¹ mieszkañcy oraz przebywaj¹cy
w regionie turyœci czy pacjenci spoza granic kraju. Atutem województwa s¹ tak¿e liczne obiekty
typu SPA z licznymi zabiegami odnowy biologicznej.

KONFERENCJE I SZKOLENIA
Na Warmii i Mazurach dzia³a Convention Bureau Masuria - biuro turystyki biznesowej, które
oferuje: pomoc w znalezieniu odpowiedniego miejsca, kontakt z profesjonalnymi
organizatorami i lokalnymi dostawcach us³ug, udostêpnienie materia³ów promocyjnych
o regionie, przygotowanie kompleksowej oferty konferencyjnej, pomoc w nawi¹zaniu
kontaktów z bran¿¹ turystyczn¹ i w³adzami regionu, zapewnienie Punktu Informacji Turystycznej
oraz Welcome Desk dla konferencji licz¹cych co najmniej 300 uczestników, promocjê wydarzenia
na stronie internetowej Convention Bureau Masuria (www.konferencjemazury.com)
oraz organizacjê wycieczki z przewodnikiem dla uczestników konferencji.
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Kontakt
Regionalny Organizator Turystyki
na Warmii i Mazurach
Mazury Air Travel
Mazury Air Travel Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Wrzeœnia 1939r. 7
12–100 Szczytno
tel. +48 89 624 45 84
tel. kom. +48 600 024 265
e-mail: travel@mazuryairtravel.pl
www.mazuryairtravel.pl

Spó³ka Mazury Air Travel Sp. z o.o. jest wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki
i Poœredników Turystycznych Województwa Warmiñsko-Mazurskiego pod Numerem 5/2016.
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