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Ruszył wiosenno-letni kalendarz FlixBusa: 70 linii i 120 miast w Polsce, nowe 

połączenia już w sprzedaży (promocja) 

Warszawa, 18 kwietnia 2019 – 11 kwietnia ruszył nowy, wiosenno-letni kalendarz FlixBusa, który 

obejmuje blisko 70 krajowych i zagranicznych linii. Zielonymi autobusami będzie można dojechać 

do ponad 120 miast w Polsce, w tym do wszystkich miast wojewódzkich, dzięki trafiającemu dziś 

do sprzedaży połączeniu Warszawa – Olsztyn. Bilety na większość dostępnych tras można 

rezerwować aż do 4 listopada. 

11 kwietnia wystartowały trzy nowe linie FlixBusa, dzięki którym pasażerowie mogą podróżować na trasach: 

Warszawa – Grudziądz – Gdynia (1210), Poznań – Wrocław – Bielsko-Biała (1311) oraz Katowice – Gliwice – 

Kołobrzeg (1312). 18 kwietnia natomiast, na drogi wyruszają autobusy w ramach linii: Gdynia – Chojnice – 

Słubice (1388) oraz Wrocław – Rozewie – Karwia (1307, linia sezonowa, poza sezonem kursy do Gdyni).  

– W tym tygodniu do sprzedaży trafiają kolejne nowe połączenia z zupełnie nowymi przystankami w naszej 

siatce – m.in. do Wieliczki, w Bieszczady czy do Olsztyna. Na nowe relacje jeszcze dziś pasażerowie będą mogli 

znaleźć bilety w promocyjnej cenie 0,99 zł – komentuje Michał Leman, dyrektor zarządzający FlixBus Polska 

– Dodatkowo, grono partnerów autobusowych FlixBusa powiększyło się do 24 firm. Wśród nowych spółek 

witamy m.in.: PKS Elbląg, PKS Gdańsk oraz UniBus. 

Nowe linie, które trafiają do sprzedaży w kwietniu: 

• N1311 Gdynia – Budapeszt (pierwszy kurs: 25.04)  

Gdynia – Sopot – Gdańsk – Toruń – Łódź – Sosnowiec – Katowice – Bielsko-Biała – Żywiec – Żylina – 

Bańska Bystrzyca – Zwoleń – Budapeszt  

• 1372 Wieliczka – Bielsko Biała (pierwszy kurs: 25.04)  

Wieliczka – Kraków – Kraków Lotnisko – Oświęcim – Bielsko-Biała 

• 1373 Katowice – Ustrzyki Dolne (pierwszy kurs: 25.04) 

Katowice – Kraków – Tarnów – Jasło – Krosno – Sanok – Zagórz – Lesko – Ustrzyki Dolne 

• N1392 Poznań – Ustrzyki Górne (pierwszy kurs: 16.05)  

Poznań – Łódź – Częstochowa – Sosnowiec – Kraków – Tarnów – Jasło – Krosno – Sanok – 

Zagórz – Lesko – Solina – Polańczyk – Cisna – Wetlina – Ustrzyki Górne  

• 1220 Warszawa – Olsztyn (pierwszy kurs: 6.06) 

Warszawa – Modlin – Mława – Nidzica – Olsztyn 

• 1306 Poznań – Karpacz (pierwszy kurs: 19.06) 

Poznań – Wrocław – Karpacz  

 

Nowością dla pasażerów jest również wydłużenie linii N1210 o Lębork i Łebę. 

Oprócz nowych linii – technologiczne ułatwienia 

FlixBus w ostatnich miesiącach udostępnił pasażerom nowe rozwiązania, które umilą podróż, a także 

ułatwią zakup biletów. Pierwszym z nich jest system rozrywki pokładowej FLIXtainment, który daje 

pasażerom darmowy dostęp do najpopularniejszych seriali, filmów, audiobooków, magazynów i gier. 

Co więcej, FlixBus, jako jedna z pierwszych firm w Polsce wprowadziła możliwość głosowego dokonania 

zakupu za pomocą Asystenta Google. Dodatkowym ułatwieniem dla pasażerów, przydatnym zwłaszcza 

przed wakacjami, jest wprowadzona opcja rezerwacji grupowych. Nowa funkcja dotyczy przejazdów 
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przynajmniej ośmiu osób z maksymalnie jedną przesiadką na całej siatce połączeń krajowych oraz 

międzynarodowych. 

 

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 300 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 

http://www.flixbus.pl/

