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SAJTÓKÖZLEMÉNY  
 

Februártól a bécsi főpályaudvarra is szállít utasokat a FlixBus 

  

++ Új FlixBus megálló a bécsi főpályaudvarnál, összesen négy megálló a magyar utasoknak 

 az osztrák fővárosban és vonzáskörzetében 

++ Intermodális utazás: átszállási lehetőség közösségi közlekedési eszközökre  

++ Busz, elektromos busz és vonat a FlixMobility hálózatában 

 

Budapest, 2019.02.07. – Tovább színesíti kínálatát Bécs irányába a FlixBus. Február 7-től a 

bécsi főpályaudvarra is szállít utasokat a zöld távolsági buszszolgáltató. 

 

A bécsi az egyik első összeköttetés volt a FlixBus Magyarországról elérhető ajánlatában, a 2016-

os indulás óta jelentősen nőtt a járatsűrűség. 2016-ban 7, 2017-ben 16, 2018-ban pedig már 28 

busz közlekedett a forgalmasabb napokon Budapestről az osztrák fővárosba. A bővülés a 

megállók számát is érintette: a nemzetközi buszpályaudvar és a schwechati reptér mellett tavaly 

óta a Bécs közelében található parndorfi outlet centerbe is naponta többször szállít utasokat a 

FlixBus. A bécsi főpályaudvarra február 7-től bizonyos napokon akár 9 busz is indul majd 

Budapestről, emellett a korábbi megállók is elérhetők maradnak.  

 

„Az új bécsi megállónak köszönhetően utasaink még hatékonyabban kombinálhatják a közösségi 

közlekedési formákat és FlixBus útjukat követően akár városi akár távolsági viszonylatban új 

átszállási lehetőségeket érhetnek el. Hiszünk abban, hogy az intermodális közlekedési módoknak 

köszönhetően egyre több ember választ majd zöld utazási alternatívát személyautó használata 

helyett.” – tette hozzá Arany László, a FlixBus regionális ügyvezető igazgatója. 

 

A FlixBus anyacége, a FlixMobility saját rendszerén belül is többféle közlekedési lehetőséget 

ötvöz. Németországban 2018 márciusában FlixTrain néven vasúti összeköttetéseket indított a 

cég, melyek a már kiterjedt buszhálózatot egészítik ki, Franciaországban és Németországban 
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elektromos buszok is elérhetők a kínálatban tavaly óta. A mobilitási vállalat hálózata több mint 

negyven repteret is érint, így légi közlekedési lehetőségekkel is kombinálhatók a FlixBus utak.  

 

Szabadon felhasználható hírek és képek: https://www.flixbus.hu/rolunk  

 
 

 

Rólunk: 

A FlixBus egy európai mobilitási szolgáltató, amely 2013 óta kínál alternatív, kényelmes, megfizethető és 

környezetbarát utazási lehetőséget. A intelligens hálózatfejlesztésnek és legkorszerűbb technológiai 

háttérnek köszönhetően a FlixBus Európa legkiterjedtebb távolsági buszhálózatát alakította ki napi 350.000 

csatlakozással, amelyek 2.000 célállomást kötnek össze 29 országban. 

A Németországban alapított startup helyi kis- és középvállalkozásokkal együttműködve ötvözi a minőséget 

és a tapasztalatot. A berlini, müncheni, párizsi, milánói, zágrábi, amszterdami, stockholmi, aarhusi, prágai, 

budapesti, Los Angeles-i, bukaresti, madridi és varsói irodákban dolgozó FlixBus csapat a következőkért felel: 

hálózatfejlesztés, ügyfélszolgálat, minőségellenőrzés, marketing, sales, jegyárusítás, árazás, üzletfejlesztés és 

technológiai fejlesztés. Regionális buszpartnereink - amelyek sokszor családi vállalkozások több 

generációnyi sikerrel hátuk mögött - felelősek a mindennapi járatok és a FlixBus járművek üzemeltetéséért, 

a legmagasabb kényelmi és biztonsági követelményeknek megfelelően. Így tehát az innováció, a 

vállalkozási szellem és az erős, nemzetközi mobilitási márka egységet alkot a hagyományos kkv-szektor 

tapasztalatával. A FlixBus nemzetközileg is egyedülálló üzleti modellt használva szállít több millió utast 

Európa-szerte és kínál több ezer munkahelyet az iparágban. 
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