Bronnen:
●

10 Best bereikbare luchthavens in Europa Infographic: De data gebruikt voor
infographic zijn gebaseerd op de 10 populairste luchthavens in Europa onder
Nederlandse reizigers, volgens GoEuro interne data.

●

Algemene Europese luchthaven ranking: De luchthavens in deze ranking zijn
afkomstig uit de volgende landen: Spanje, Verenigd Koninkrijk, Duitsland,

Nederland, België, Portugal, Zweden, Italië, Ierland, Frankrijk, Luxemburg, Polen
en Tsjechië. De luchthavens zijn geselecteerd op basis van jaarlijkse passagiers
hoeveelheid in Europa. Hiervoor is Eurostat data 2016 gebruikt.
●

Alle weergegeven informatie: Alle informatie over de luchthavens zijn van de
officiële openbaar vervoersmaatschappijen en luchthaven websites genomen.

●

Valuta: Alle reiskosten zijn op 11.07.2017 verzameld. Voor het omrekenen van
buitenlandse valuta is gebruik gemaakt van bloomberg.com. Kleine afwijkingen
kunnen voorkomen.

Criteria voor de Europese luchthaven ranking zijn de volgende:
-

Afstand naar stadscentrum: Geeft de afstand in kilometers van de luchthaven
naar het stadscentrum weer.

-

Vervoersmiddel¹: Geeft de snelst mogelijke vervoersmiddel weer om van de
luchthaven naar het stadscentrum te komen. Treinen, bussen, trams, en metro’s
zijn hiervoor gebruikt.

-

Transfertijd¹: De tijd die je kwijt bent in minuten om van het vliegveld naar het
stadscentrum te komen.

-

Reiskosten naar stadscentrum¹: De kosten van een enkeltje voor de gekozen
vervoersmiddel.

-

Goedkoopste transfer²: Het vervoer met de laagste kosten om van het vliegveld
naar het stadscentrum te komen.

-

Transfertijd²: De tijd die je kwijt bent om van het vliegveld naar het

stadscentrum te komen in relatie met de goedkoopste vervoersmiddel.
-

Reiskosten naar het stadscentrum²: De prijs van een enkeltje voor de
goedkoopste vervoersmiddel.

-

Extra information: Sommige onderwerpen zijn niet weergegeven maar zijn wel
meegenomen in het onderzoek, zoals; goedkoopste vervoersmiddel²,

transfertijd², reiskosten naar het stadscentrum² voor de Algemene Europese
luchthaven ranking.

Score:
-

De totale score is een combinatie van al de bovengenoemde criteria. Hoe beter
het vervoersmiddel van het vliegveld naar het stadscentrum, de hoger de score
uiteindelijk is.

-

Criteria zoals afstand naar het stadscentrum, snelste vervoersmiddel en
goedkoopste vervoersmiddel zijn beoordeeld met dubbele punten bij het
berekenen van de totale score.

-

De punten zijn vergeven in de zuiverste vorm van hun waarden.

