PARKERINGSINFORMASJON DEI GODE DØMA
Beliggenhet

Clarion hotel Bergen Airport ligger vegg i vegg med
terminalen på Flesland Flyplass.

Parkering

EuroPark drifter parkeringsområdene på Bergen Lufthavn
Flesland. Her finner du mange ulike parkeringsområder i alle
prisklasser og i ulik avstand fra Hotell og Terminal.
Parkeringsanlegget er døgnbemannet året rundt.
P1 + P2, Parkeringshuset ligger helt inntil Terminalen og er
praktisk og tidsbesparende for businessreisende som trenger
parkering.
P5- Er de plassene som ligger nærmest hotellet, og terminal.
P6, P7 + P8 Langtid For rimeligere parkering anbefaler vi
områdene som alle har faste ukepriser. På P8 Langtid er det
også fast weekendpris.

Rabatt

Ved å parkere på Europark sine plasser, vil dere kunne
henvende dere i resepsjonen og oppnå 25 % i reduksjon.

Annen parkering

Smart Parkering http://www.smartparkflesland.no/
og Flesland Parkering sine parkeringsområder, vil det ikke bli
innvilget 25% rabatt i resepsjonen, men disse tilbyr
rimeligere takster. Disse parkeringsområdene ligger litt mer i
ytterkant sør for Flyplassen.

For europark sin nettsider :
http://www.europark.no/lufthavner/info-priser-kart/bergen-lufthavn.html
Se kart

Dette er for øvrig bildet slik det ser ut i dag.
Tar forbehold om mulige endringer i forbindelse med en
utvidelse av hotell og flyplass.
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Ny fylkesveitrasè pr januar 2014:

Flybuss

Flybussen i Bergen tilbyr deg hyppig, rask og enkel transport
mellom Bergen sentrum og Bergen Lufthavn Flesland
Hverdager går det en flybuss hvert 15. minutt fra sentrum
mellom kl. 06.00 – 20.00. Bussen kjører vekselvis via
Fjøsanger og Oasen/Fyllingsdalen (ikke ved redusert tilbud i
samband med jul og påske). Etter kl. 20.00 kjøres fra
sentrum for tiden hvert 30 minutt. Bruk rutesøket for å finne
konkrete rutetider. Dersom du ønsker å stige på underveis
ber vi deg gi sjåføren tydelig signal om det.
http://flybussen.no/bergen/
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