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Lotnisko Berlin Brandenburg to najnowsze i najnowocześniejsze
lotnisko w Berlinie, przez które wkrótce będzie przewijać większość
ruchu pasażerskiego w stolicy Niemiec. Początkowo Berlin posiadał
trzy porty lotnicze: Tegel, Tempelhof i Schonefeld. Jednak lotnisko
Tegel zostało zamknięte, aby umożliwić budowę nowego i lepszego
portu lotniczego, który ma służyć nie tylko mieszkańcom Berlina.
Pozostałe porty lotnicze w Berlinie stopniowo będą kierować ruch

lotniczy na nowo wybudowane lotnisko Berlin - Brandenburg.

Budowa nowego lotniska w Berlinie wydaje się być już zakończona. Jednak zanim lotnisko zostanie
otwarte dla turystów, musi zostać tam przeprowadzonych wiele testów, aby sprawdzić
funkcjonalność nowo wybudowanego obiektu. Dlatego też specjalnie zaproszono tam osoby do
testowania prawidłowej funkcjonalności lotniska, które wcieliły się w między innymi w role
pasażerów, kontrolerów, personel linii lotniczych oraz ochroniarzy. Takie próby funkcjonowania
lotniska mają na celu wszechstronne sprawdzenie i zidentyfikowanie problemów, na jakie mogą
natknąć się pasażerowie na lotnisku oraz znalezienie potencjalnych wad obiektu.

Na pewno pasażerowie na nowym lotnisku Berlin Brandenburg nie unikną kolejek. Aby pomóc
pasażerom, na lotnisku znajdować się będzie wiele różnych punktów informacyjnych dla osób
szukających pomocy. Personel lotniska będzie odpowiedzialny za udzielanie wszelkich potrzebnych
informacji podróżującym, aby ograniczyć do minimum zamieszanie i potencjalne pomyłki. Zanim
nowy port lotniczy rozpocznie normalne funkcjonowanie, odpowiednie służby zmuszone są do
wszechstronnego przetestowania całego systemu obsługi, tak, aby pasażerowie mogli się czuć się na
lotnisku bezpiecznie i bezstresowo.

Lotnisko jest także wyposażone w najnowsze systemy informatyczne, służące do efektywnej kontroli
przepływu pasażerów. Wszyscy podróżni otrzymają tutaj skuteczny i wydajny serwis, który zapewni
odpowiedni komfort i zadowolenie z podróży. Od dnia otwarcia lotniska wszyscy krajowi jak i
międzynarodowi turyści będą traktowani według standardów obowiązujących na wszystkich
międzynarodowych lotniskach na świecie. Lotnisko Berlin Brandenburg spodziewa się, że goszczący
tam podróżni będą również zainteresowani zakupem różnych usług.

Podsumowując - lotnisko Berlin Brandenburg oferuje najwyższy z możliwych poziomów
bezpieczeństwa dla pasażerów i gości. Berlin Brandenburg może się pochwalić się także najnowszą
technologią wykrywania obiektów metalowych, nowoczesnymi kamerami oraz wyspecjalizowaną
służbą ochrony. Kamery nadzorujące są umieszczone w różnych miejscach na lotnisku, tak, aby
monitorować wszelakie działania na terenie lotniska. Nowo wybudowane lotnisko w Berlinie zapewni
swoim klientom bardzo wysoki komfort oraz wykwalifikowaną i przyjazną turystom obsługę.
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