DEBRECENI NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR:
KÜLÖNLEGES AJÁNLAT
VADÁSZTÁRSASÁGOK RÉSZÉRE
ÜGYVEZETŐI KÖSZÖNTŐ
A rohamosan fejlődő Debreceni Nemzetközi Repülőtéren a kereskedelmi forgalom fejlesztése mellett szeretnénk
nagyszerű szolgáltatást nyújtani a vadászoknak is. Szeretnénk hozzájárulni a Debrecen régiójára jellemző vadásztradíció megerősítéséhez, továbbviteléhez.
Repülőterünkön a vadászfegyverek szállítása gyors, biztonságos. Huszonnégy órás NAV és rendőrségi szolgálat van
jelen, megérkezés után akár fél órán belül át lehet venni a vadászfelszerelést. Emellett meggyőződésem, hogy további versenyképes szolgáltatások sorát tudjuk nyújtani. VIP check-in, catering, transzferszolgáltatások mellett a terminál
épületben boltok és büfék várják az utazóközönséget.
A repülőgépekről pedig – érkezzenek akár magán jetekkel, kisgépekkel vagy utasszállítókkal – jól képzett, nemzetközi tapasztalatokkal bíró személyzet gondoskodik. A vadásztradíció mindig fontos volt Debrecenben. Úgy
gondoljuk, hogy azzal, hogy gyors és magas színvonalú szolgáltatást nyújtunk ennek a piacnak, mi magunk is hozzá
tudunk járulni e fontos hagyomány tovább éléséhez.
Vajda János
VÁRJUK ÖNÖKET SZERETETTEL A REPÜLŐTERÜNKÖN!
ügyvezető igazgató

AMIT KÍNÁLUNK:
> Gyors és hatékony vadászfelszerelés kezelés, VIP szolgáltatásokat
> A megérkezés után, a felszerelés akár fél órán belüli átvehetőségét
> Debrecen környékén élnek a legszebb őzbakok, csodálatos vadászlehetőségeket
> Igény esetén huszonnégy órás NAV és Rendőrségi szolgálatot
> Légiforgalmi tájékoztató szolgálatot a repülőtéren
> Modern terminált, büféket, boltokat, VIP catering transzferszolgáltatást
> Egyedi igények maximális teljesítését, akár 24/7 repülőtéri nyitvatartást
> Debreceni kiváló szálláslehetőségeket
> Romániai vadászterületek könnyed elérését
> Flexibilitást, gyorsaságot és precizitást
> Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és a környező megyék kiváló vadászterületeinek elérhető közelségét
DEBRECENI VADÁSZLEHETŐSÉGEK:
Debrecen körzete az ország egyik meghatározó vadász-régiója, de a kiváló úthálózat miatt repülőterünkről
Kelet-Magyarországon bárhová gyorsan eljuthat – de akár a szomszédos országokba is. Csak egy példa a számos
vadász lehetőség közül, hogy Debrecen környékén élnek az ország legszebb őzbakjai.

REPÜLŐTÉRI ADOTTSÁGAINK:
Terminálépület

Referencia adatok

Futópálya

> Referenciapont koordinátái: 472920N 0213655E,
a 04R / 22L futópályák geometriai középpontjában
> Toronyszolgálat: Légiforgalmi tájékoztatás
> Vonatkozási hőmérséklet: 22 °C
> Tengerszint feletti magasság: 110 M
> Repülőtér ICAO kategóriája: 4C
> ICAO kódja: LHDC
> ILS: 1-es kategóriájú ILS
> Nyitva tartási idő: minden nap 0500-1900 és
2300-0100 helyi idő szerint (kérjük, ellenőrizze a NOTAM-okat)
> Korlátozások: nincs

> 360 utas kapacitás óránként
> 1 millió utas kapacitás évente
> 6 utaskezelő pult
> 9 okmányvizsgáló fülke (4 induló, 5 érkező)
> 6 beszállító kapu (4 induló, 2 érkező)
> A/C stands: 9 önjáró állóhely pozíció (5 db C
kategóriás, 4 db B kategóriás) + 4 db A kategóriás
> Futópálya: 2500 x 40 méter
> Gurulóutak: 3200 x 18 méter (2 db) (a gurulóút
fordulóívek 23 méterre szélesítve)
> Tűzoltó kategória: 7-es kategória
> Max. légijármű méret: B737-900; A321-200
> Fénytechnika: 1-es kategória (bevezető fénysor, PAPI, szegélyfények, küszöbfények, villanók, végfények)

FIZETÉSI MÓDOK:
Készpénz - HUF, EUR

Bankkártya (VISA, MASTERCARD, AmEx) - EUR
Átutalás - Aláírt szerződés esetén előre

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Debrecen International Airport Kft.
4030 Debrecen, Repülőtéri út 12.
Tel.: (+36) 52 521-192
Fax: (+36) 52 500-548
Email: office@debrecenairport.com
www.debrecenairport.com
facebook.com/debrecenairport

Földi kiszolgálók telefonszáma: (+36) 20 223-2399
Földi kiszolgálók email címe:
handling@debrecenairport.com
SITA cím: DEBGHXH
AFTN: LHDCZTZX
TWR: (+36) 52 500-547
Nemzeti Meteorológiai Iroda: (+36) 1 346-4655

