Steiermark Eyaletine direkt uçuş
imkânlarınız
27 Mart 2016 itibariyle yeni uçus plani
Pazartesi / Çarsamba / Cuma / Pazar
Istanbul’dan kalkis
Graz´ a varis

09:20
10:35

Graz´dan kalkis
Istanbul’a varis

11:30
14:40

Istanbul’dan kalkis
Graz´ a varis

16:20
17:35

Graz´dan kalkis
Istanbul’a varis

18:30
21:40

Lütfen uçuştan en az 60 dakika önce check-in
kontuarında hazır bulununuz. Sorularınız için gidiş
terminalinde bulunan Türk Hava Yolları kontuarına
başvurunuz.
Tarih: 21 Mart 2016. Değiştirilme hakkı saklıdır.
Belirtilen saatler yerel saatlerdir.

Flughafen Graz Betriebs GmbH
8073 Feldkirchen, Österreich
Tel.: +43 (316) 2902 0
Fax: +43 (316) 2902 81
information@flughafen-graz.at
www.flughafen-graz.at
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18 Haziran 2016 tarihi itibariyle yeni uçus planina ilave
edilen seferler ile günlük uçuslar;
Sali / Persembe / Pazar

➔ Check-in
Graz Havalimanı: Avusturya’nın
güneyinde dünyaya açılan kapı

www.flughafen-graz.at

Hızlı – Düzenli – Rahat

Haftanın 7 Günü Alışveriş & Keyif

Kısa mesafeler geliş terminalinde rahat etmenizi sağlar:
sadece birkaç adımda pasaport kontrolünden geçip bagaj
alım salonuna ve çıkışa ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde kolay
düzeni sayesinde gidiş terminalinde de yolunuzu kolayca
bulabilirsiniz. Havaalanında geçirdiğiniz süre boyunca
akıllı telefonunuz veya dizüstü bilgisayarınızla ücretsiz
kablosuz internet hizmetinden faydalanabilirsiniz.

Restoranda menü, alakart ya da özel büfeden seçtiğiniz
yemeği apron manzarası eşliğinde keyifle yiyebilirsiniz.
Diğer 3 kafede tatlı ve tuzlu atıştırmalıklarla enerji
depolayabilirsiniz. Pasaport kontrolü öncesinde yer alan
mağazalarda taze yiyecekler, çok çeşitli parfüm ve
kozmetik ürünü, hediyelikler ve Steiermark eyaletine
özel lezzetleri bulabilirsiniz.

Graz şehir merkezine yakın

Kalkışa kadar rahatlık

Graz Havaalanı’ndan Avusturya’nın ikinci büyük şehri ve
aynı zamanda UNESCO Dünya Kültür Mirası ve 2003
Avrupa Kültür Başkenti olan Graz’a çok sayıda gidiş
seçeneği vardır. Gün içinde 49 otobüs ve tren seferi bulunmaktadır. Ayrıca, taksi veya shuttle otobüslerle yaklaşık 15
dakika içinde şehrin merkezine varırsınız. Araba kiralama
şirketleri otoparkın zemin katında yer almaktadır.

Buradaki sakin ortamda ister rahatlayın, ister çalışın.
Atıştırmalıklar, soğuk ve sıcak içeceklerle keyfinize
bakın. İçeri girebilmek için seçtiğiniz havayolunun
davetiyesi, bilgi masasından 17 Avroya alabileceğiniz
Lounge biletleri veya “Priority Pass”, “Airport Angels”
üye kartları veya Diners Club kredi kartına sahip
olmanız yeterli.

