
  Kontakt 

   pr@flixbus.cz 

+420 777 087 320  

www.FlixBus.cz 
 

Kontakt 
Martina Čmielová (FlixBus CZ s.r.o.) 

Karolinská 650/1 – Praha – 186 00 

pr@flixbus.cz // tel.: +420 777 087 320 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA  
 

FlixBus cestou do Polska zastaví i v Jablonci nad Nisou 
 
++ V rámci spojení mezi Prahou a Vratislaví zastaví autobusy FlixBus nově i v Jablonci nad Nisou 
++ Jízdenky z Jablonce do Prahy od 75 Kč 
++ Snadné spojení na významné polské nízkonákladové letiště  
 

Praha, 18. prosince 2018 – Jablonec se s nadcházejícím víkendem dočká zastávky zelených 

autobusů FlixBus. Spoje na mezinárodní trase mezi Prahou a Vratislaví, které od 23. listopadu 

staví i v krkonošských střediscích jako Tanvald nebo Harrachov, v pátek začnou zastavovat i 

v Jablonci nad Nisou. Obyvatelům Jablonce tak vznikne další možnost, jak se pohodlně 

dopravovat do českého hlavního města, a přinese to i snadnější cestování na mezinárodní letiště 

ve Vratislavi.  

„Nová zastávka se prozatím týká víkendového spojení Prahy s Polskem, celkem se jedná o čtyři 

spoje týdně. Na jaře máme v plánu frekvenci tohoto spojení dále navyšovat,“ uvádí mluvčí 

FlixBusu Martina Čmielová.  

V Jablonci začnou autobusy zastavovat už nadcházející víkend. Spoje vyjíždějí z Prahy v pátek 

a v neděli v 18:15, z Jablonce vyrazí v 19:33 a na konečnou do Vratislavi přijedou ve 23:00. Cestu 

v opačném směru jedou každý pátek a sobotu v 7 hodin ráno, z Jablonce budou odjíždět v 10:30 

a do Prahy na ÚAN Florenc dorazí v 11:45 hod. Jízdenky mezi Jabloncem a Prahou je možné již 

nyní koupit na webových stránkách dopravce za cenu od 75 Kč.   

Pro obyvatele Jablonce se tak nabízí další přímé spojení s Prahou, významně se ale zjednoduší 

cestování na mezinárodní nízkonákladové letiště ve Vratislavi, odkud létá celkem sedm aerolinek 

včetně Ryanairu a Wizzairu. V nabídce jsou velmi levné letenky do severských zemí a na britské 

ostrovy, stejně jako ke Středozemnímu moři, do Itálie a Španělska. Letiště je hojně využíváno 

během celého roku a nachází se zhruba 10 km od centra města.  

http://www.flixbus.cz/
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Síť autobusů FlixBus a vlaků FlixTrain nabízí v Evropě přes 300 000 denních spojení do 2 000 

destinací, a to jak do významných velkoměst, tak periferií a regionů. Společnost od svého vzniku 

v roce 2013 přepravila již více než 100 milionů cestujících.  

 

Obrázky jsou určeny pro nekomerční použití, dostupné na FlixBus: 

      

 

O společnosti FlixMobility 

FlixMobility je mladá společnost působící v oblasti dálkové dopravy, která skrze své značky FlixBus a FlixTrain 

nabízí pohodlný a ekologický způsob přepravy za dostupné ceny. Díky unikátnímu obchodnímu modelu a 

inovativním technologiím se ze startupu rychle stala silná společnost s největší evropskou sítí dálkových 

meziměstských autobusů a v roce 2018 také prvními dálkovými vlakovými spoji. Od roku 2013 přepravila 

FlixMobility přes 100 milionů lidí a dala vznik tisícům nových pracovních míst v oblasti dopravy. 

Z center v Evropě se tým FlixMobility stará o plánování sítě, zákaznický servis, management kvality, 

marketing a prodej a v neposlední řadě také o rozvoj nových obchodních příležitostí a technologický rozvoj.  

O každodenní provoz flotily autobusů FlixBus se starají regionální partneři, povětšinou rodinné firmy, které na 

trhu úspěšně působí po desetiletí. FlixTrain je provozován ve spolupráci se soukromými vlakovými přepravci. 

Díky tomuto partnerství jde tak inovace, podnikatelský duch a silná mezinárodní značka ruku v ruce se 

zkušenostmi a kvalitou tradičního odvětví dopravy.  

www.flixbus.cz/spolecnost 

https://www.flixbus.cz/o-nas/pro-media/obrazovy-material
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