
Vägbeskrivning – Länk till karta

Söderifrån – Från Stockholm

✓ Sväng av vid avfart 180, Trafikplats Märsta. 

✓ Kör över motorvägen och ta 1:a avfarten till höger mot Arlandastad/XPO 

in på Pionjärvägen. 

✓ Kör ca 400 meter. Passera Scandic Arlandastad och ta 1:a avfarten till 

höger. Skylt in mot Flygets Långtidsparkering finns på vänster sida av 

vägen. 

✓ Ta direkt höger igen och kör rakt fram. Infarten till parkeringen ligger 

framför Scandic. Stanna vid bommarna.

Norrifrån – Från Uppsala

✓ Sväng av vid avfart 181, Trafikplats Arlanda mot väg 273. 

✓ Efter ca 200 meter, tag 1:a avfart till höger, Trafikplats Söderby mot 

Arlandastad/XPO, in på Pionjärvägen. 

✓ Kör ca 400 meter, tag avfart vänster, innan ni passerar Scandic Arlandastad. 

Skylt in mot Flygets Långtidsparkering finns på höger sida av vägen. 

✓ Ta direkt höger igen och kör rakt fram. Infarten till parkeringen ligger framför 

Scandic. Stanna vid bommarna.

Välkommen till Flyget Långtidsparkering

Incheckning på parkeringen

Vänta i bilen utanför bommarna framför Scandics entré. Våra chaufförer 

möter upp er framför bommarna och berättar var ni ska parkera. Vi 

hämtar upp er vid er bil när ni parkerat och plockat ur ert bagage. 

Transfer till terminal 4

Transfer går endast till terminal 4 samt 2 och 3. Swedavia har stängt av 

terminal 5 för biltransport p g a ombyggnation. Ni går inomhus till 

terminal 5 via Sky City. Vid hemresan hämtar vi er på samma hållplats.

Information för snabbare incheckning

För att göra er incheckning lite enklare är ni välkomna att maila följande 

information till info@flygets.se

• Bokningsnummer hos Ving

• Registreringsnummer på bilen

• Ett telefonnummer för kontakt under resan

• Ankomsttid till parkeringen avresedagen  

Kontaktuppgifter Flygets Långtidsparkering

Adress: Pionjärvägen 81, 195 61 Arlandastad

Mail: info@flygets.se

Webb: www.flygets.se

Telefon: 010-33 00 333

Jourtelefon chaufförer: 076-178 99 64

Koordinater: N 59° 36' 32.15", E 17° 53' 44.71"
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