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JULKISEN LIIKENTEEN YHTEYDET FRANKFURTISSA
Lentokentältä rautatieasemalle
S-Bahn
Junat lentokentältä Frankfurtin keskustaan lähtevät 1-terminaalin 0-kerroksesta
lentokentän paikallisjuna-asemalta (Regionalbahnhof) raiteelta 1.
Lufthansa saapuu 1-terminaaliin. Jos saavut Finnairilla 2-terminaaliin, pääset sieltä
terminaalien välisellä Skyline-junalla 1-terminaaliin.
• linjat S8 ja S9 (suuntana Hanau, Offenbach Ost)
- saavut Frankfurtin keskusrautatieasemalle (Hauptbahnhof)
- matka kestää noin 15 min.
Sukkulabussi
• suurimpien messujen aikaan Messe Frankfurtin maksullinen sukkulabussi kulkee
n. 15 minuutin välein lentokentän 1- ja 2-terminaalien kautta suoraan
messuille).

Rautatieasemalta messuille

S-Bahn
• junat lähtevät keskusrautatieasemalta (Hauptbahnhof) laiturilta 104 (rullaportaat
alas laiturille löytyvät asemahallin alakerrasta kauppakäytävästä Schuhmaxxkenkäkaupan vierestä)
• linjat
S3 (suuntana Bad Soden)/
S4 (suuntana Kronberg)/
S5 (suuntana Homburg/Friedrichsdorf)/
S6 (suuntana Friedberg/Gross Karben)
• nouse ulos kahden pysäkinvälin päässä pysäkillä Messe Frankfurt (messujen
Torhaus-sisäänkäynti)
• tämä reitti on paras silloin, kun haluat päästä lyhintä tietä messuhalleihin 8-11
tai 4-6, pressikeskukseen tai näytteilleasettajatoimistoon.
U-Bahn
• linja U4 (suuntana Bockenheimer Warte)
• nouse ulos yhden pysäkinvälin päässä pysäkillä Festhalle/Messe (messujen
Eingang City –sisäänkäynti)
• tämä reitti on paras silloin, kun haluat päästä lyhintä tietä messuhalleihin 1-3
Strassenbahn
• rautatieaseman pääsisäänkäynnin edessä olevan aukion toiselta laidalta kulkevat
raitiolinjat 16 (suuntana Ginnheim) ja 17 (suuntana Rebstockad) pysäkille
Festhalle/Messe

Rautatieasemalta keskustaan Zeil-ostoskadulle
S-bahn
• linjat S1-S6, S8 ja S9 laitureilta 101-102
• Nouse ulos pysäkillä Hauptwache tai Konstablerwache
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JULKISEN LIIKENTEEN YHTEYDET FRANKFURTISSA
Messuilta rautatieasemalle

S-Bahn
Kulje messujen Torhaus-uloskäynnistä liukuportaita alas Messe Frankfurt-asemalle.
Raiteelta 2 pääset keskustarautatieasemalle (Hauptbahnhof) linjoilla
• S 3 (suuntana Darmstadt)
• S 4 (suuntana Langen)
• S 5 (suuntana Frankfurt Süd)
• S 6 (suuntana Frankfurt Süd)
Jos haluat jatkaa rautatieasemalta suoraan lentokentälle menevälle linjalle, nouse
portaat ylös ja laskeudu toiset portaat alas laiturille 103.
U-bahn
Kulje ulos messujen Festhalle/Congress tai City-uloskäyntien kautta
Festhalle/Messe-asemalle.
• Linja U4 (suuntana Sekbacher Landstrasse/Enkheim).
Rautatieasema on linjan seuraava pysäkki.

Rautatieasemalta lentokentälle

S-bahn-junat lähtevät paikallisjunien (Regionalbahn) laiturilta 103 (rullaportaat alas
laiturille löytyvät asemahallin alakerrasta kauppakäytävästä Schuhmaxx-kenkäkaupan
vierestä)
• S 8 (suuntana Mainz/Wiesbaden)
• S 9 (suuntana Mainz/Wiesbaden)
Matka lentokentälle kestää 15-20 min
Lufthansa lähtee Helsinkiin terminaalista 1 AB.
Finnair lähtee terminaalista 2 E.
1-terminaalista pääset 2-terminaaliin Skyline-junalla. Se lähtee 1-terminaalin lähtevien
kerroksesta (seuraa Skyline-kylttejä).
MATKALIPUT
Frankfurtin messujen etukäteen ostettu sisäänpääsylippu, näytteilleasettajakortti sekä
pressikortti toimii myös matkalippuna Frankfurtin julkisessa liikenteessä messupäivien
ajan. Mahdollisessa lipuntarkastuksessa pitää näyttää myös henkilöllisyystodistus.
Messe Frankfurtin sukkulabussiin tarvitaan erillinen matkalippu (n. 10 eur).
Normaalit kertaliput lentokentän ja keskustan välillä maksavat n. 4,80 EUR.
Ydinkeskustan sisällä kertaliput maksavat n. 2,90 EUR ja päiväliput n. 7,20 EUR
matkasta riippuen. Lippuja voi ostaa lippuautomaateista.
--------------------------------------------------------Lisätietoja:
Messeforum Oy
Frankfurtin messujen virallinen edustaja Suomessa
virpi.hopeasaari@messeforum.fi, gsm 040 544 5577
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