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KOMUNIKAT PRASOWY 

100 polskich miast w siatce FlixBusa: ruszają nowe trasy nad morze, m.in. do 

Karwi, Władysławowa i Gdyni, oraz rezerwacje grupowe 

Warszawa, 28 marca 2019 – FlixBus uruchamia sprzedaż biletów na dwie nowe linie, w ramach których 

zielone autobusy kursować będą ze Słubic, z Gorzowa Wielkopolskiego oraz Wrocławia do Gdyni. 

Dodatkowo, dzięki sezonowej linii na trasie Wrocław – Karwia, która ruszy 19 czerwca, FlixBusem będzie 

można dojechać do nadmorskich miejscowości: Władysławowa, Chłapowa, Rozewia i Jastrzębiej Góry.  

Linia 1388 na trasach Gdynia – Słubice oraz Gdynia – Gorzów Wielkopolski startuje 18 kwietnia. Linię obsłuży 

nowy partner FlixBusa, firma PAI Trans z Gorzowa Wielkopolskiego. Linia 1307 relacji Wrocław – Gdynia 

również startuje w kwietniu, natomiast jej sezonowa wersja na trasie Wrocław – Karwia z przystankami we 

Władysławowie, w Chłapowie, Rozewiu i Jastrzębiej Górze inauguracyjny kurs odbędzie 19 czerwca. Za kursy 

na linii 1307 odpowiadać będzie partner FlixBusa z Elbląga, firma NOIR. Dzięki nowym liniom do siatki 

FlixBusa weszło aż 10 nowych polskich miast: Starogard Gdański, Chojnice, Człuchów, Strzelce Krajeńskie, 

Ośno Lubuskie, Władysławowo, Chłapowo, Rozewie, Jastrzębia Góra, Karwia. Tym samym FlixBus w Polsce 

dojeżdża już do 100 miejscowości.  

Trasy uruchomionych linii prezentują się następująco: 

1388 Gdynia – Słubice (czas przejazdu: 8:30h, partner: PAI Trans) 

Gdynia – Sopot – Gdańsk – Starogard Gdański – Chojnice – Człuchów – Wałcz – Strzelce Krajeńskie – 

Gorzów Wielkopolski – Ośno Lubuskie – Słubice 

1307 Wrocław – Gdynia (czas przejazdu: 9:05h, partner: NOIR) 

Wrocław – Leszno – Poznań – Gniezno – Inowrocław – Toruń – Gdańsk – Sopot – Gdynia 

1307 Wrocław – Karwia (linia sezonowa, czas przejazdu: 11:05h, partner: NOIR) 

Wrocław – Leszno – Poznań – Gniezno – Inowrocław – Toruń – Gdańsk – Sopot – Gdynia – 

Władysławowo – Chłapowo – Rozewie – Jastrzębia Góra – Karwia 

Nowa opcja rezerwacji grupowych 

Kalendarz rezerwacyjny dla większości z 60 linii FlixBusa jest już otwarty na terminy wakacyjne, a do 

systemu rezerwacyjnego wróciły również dwie linie sezonowe kursujące na trasach Warszawa – 

Karpacz oraz Warszawa – Krynica-Morska. W związku z tym FlixBus postanowił wprowadzić również 

nową opcję ułatwiającą planowanie podróży grupowych, przydatną zwłaszcza w sezonie letnim. Nowa 

funkcja dotyczy przejazdów przynajmniej ośmiu osób z maksymalnie jedną przesiadką. Rezerwacji 

podlegają wszystkie kursy krajowe oraz międzynarodowe. Aby dokonać rezerwacji grupowej, należy 

wypełnić formularz na stronie https://www.flixbus.pl/zapytania-dotyczace-rezerwacji-grupowych.  

– Wprowadzenie nowej usługi usprawni proces zakupu biletów podróżującym w większych grupach, 

zwłaszcza w wakacje i długie weekendy, kiedy jest na to duże zapotrzebowanie. Już w ubiegłym sezonie 

wakacyjnym bilety grupowe stanowiły istotny procent wszystkich naszych rezerwacji i mamy nadzieję, 

że pasażerowie docenią to uproszczenie. Zależy nam, aby każdy etap podróży, począwszy od rezerwacji 

biletów, był prosty i wygodny – komentuje Michał Leman, dyrektor zarządzający FlixBus Polska.  
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O FlixBusie 

FlixBus to wiodący w Polsce i Europie operator międzymiastowych połączeń autobusowych, który od 2013 roku oferuje wygodny 
sposób podróżowania na każdą kieszeń. Inteligentne planowanie sieci, nowoczesny system informatyczny oraz unikalny model 
biznesowy pozwoliły FlixBusowi stworzyć największą sieć połączeń autobusowych w Europie, realizując 350 000 połączeń dziennie do 
2000 destynacji w 29 krajach. W Polsce FlixBus oficjalnie wystartował pod koniec 2017 roku. W 2018 roku uruchomił tam ponad 40 
krajowych i zagranicznych tras i przewiózł ponad 4 miliony pasażerów. 
 
FlixBus uosabia doświadczenie i jakość poprzez ścisłą współpracę z ponad 250 lokalnymi partnerami autobusowymi. Zespół FlixBusa 
zajmuje się planowaniem sieci, obsługą klienta, zarządzaniem jakością, marketingiem i sprzedażą, jak również rozwojem biznesu i 
technologii. Lokalni partnerzy autobusowi są odpowiedzialni za codzienne operacje oraz za flotę zielonych FlixBusów, wszystko z 
zachowaniem najwyższego komfortu i standardów bezpieczeństwa. Zielone FlixBusy przewiozły już ponad 100 milionów klientów w 
całej Europie i stworzyły setki miejsc pracy w branży. www.flixbus.pl 


