Źródła:
●

Infografika 10 dobrze skomunikowanych lotnisk Europy: zestawienie 10

najczęściej wybieranych przez Polaków lotnisk Europy, zobrazowane w formie
infografiki, oparte zostało na informacjach pochodzących z wewnętrznej bazy
danych GoEuro.
●

Ogólny ranking najlepiej skomunikowanych lotnisk Europy: w rankingu
uwzględniono lotniska znajdujące się w następujących krajach: Polska, Hiszpania,
Niemcy, Portugalia, Szwecja, Włochy, Irlandia, Francja, Luksemburg, Holandia,
Belgia i Czechy. Wyboru lotnisk dokonano, uwzględniając wielkość ruchu
pasażerskiego na podstawie danych z raportu Eurostatu za 2016 r.

●

Informacje o lotniskach i transporcie: wszystkie informacje o lotniskach pochodzą
z oficjalnych stron internetowych lotnisk oraz przewoźników.

●

Waluta: wszystkie ceny transportu zostały przeliczone w dniu 11.07.2017 r. na
podstawie kursu bloomberg.com. Mogą wystąpić drobne rozbieżności.

Kryteria zastosowane do oceny i klasyfikacji poszczególnych lotnisk:
-

Odległość: dystans w kilometrach pomiędzy lotniskiem a centrum miasta.

-

Najszybszy środek transportu¹: najszybszy środek transportu z lotniska do
centrum miasta, przy czym pod uwagę brane były pociągi, autobusy, tramwaje i
metro.

-

Czas przejazdu¹: czas podróży z lotniska do centrum miasta wyrażony w minutach.

-

Cena¹: koszt biletu dla jednej osoby na określony środek transportu.

-

Najtańszy środek transportu²:  środek transportu z lotniska do centrum miasta z
najniższą ceną biletu.

-

Czas przejazdu²: czas podróży z lotniska do centrum miasta dla najtańszego
środka transportu.

-

Cena²: koszt biletu dla jednej osoby na najtańszy środek transportu.

-

Informacje dodatkowe: niektóre kryteria nie zostały wprawdzie przedstawione w
tabeli Ogólnego rankingu najlepiej skomunikowanych lotnisk Europy, wpłynęły

jednak na ostateczny wynik klasyfikacji każdego z lotnisk. Mowa o następujących
kryteriach: Najtańszy środek transportu², Czas przejazdu² oraz Cena².

Reguły punktacji:
-

Całkowity wynik to połączenie wszystkich powyższych kryteriów. Im lepsze
możliwości dojazdu z lotniska do centrum miasta, tym wyższy wynik.

-

Podczas obliczania ogólnego wyniku punkty za kryteria, takie jak odległość,
najszybszy środek transportu i najtańszy środek transportu, zostały naliczone
podwójnie.

-

Ostateczne wyniki zostały podane w procentach.

