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FlixBus otwiera kalendarz wiosenno-letni – nowe połączenia m.in. do Białowieży i 

francuskiego Lille 

Warszawa, 19 lutego 2020 – FlixBus otwiera kalendarz rezerwacyjny po 2 kwietnia, dzięki czemu 

pasażerowie mogą planować podróże aż do 2 listopada. Do oferty ponad 90 linii FlixBus Polska dołączyło 

8 nowych połączeń, w tym Białystok – Lille, Szczecin – Białowieża i Karpacz – Olsztyn. Ponadto,  

z okazji 7. urodzin FlixBusa, spółka ogłosiła ekspansję na nowych rynkach, m.in. w Wielkiej Brytanii oraz 

pierwszym kraju w Afryce – Maroko – gdzie pierwsze kursy ruszyły wczoraj. 

Wraz z otwarciem wiosennego kalendarza, do siatki połączeń FlixBusa dołącza 20 nowych miast, a kolejne 

będą dodawane w nadchodzących tygodniach. Na początku kwietnia pierwsze zielone autobusy wyruszą w 

trasę między innymi do Białowieży, Mielna i Ustronia Morskiego. Pasażerowie będą mogli także wybierać 

spośród międzynarodowych nowości, takich jak Magdeburg, Poczdam czy Lille. Łącznie oferta FlixBusa 

będzie obejmować ponad 270 miast w Polsce i Europie.     

– Otwarcie kalendarza na okres wiosenno-letni to dla nas zawsze bardzo ważny moment. Wiąże się on nie 

tylko z umożliwieniem rezerwacji przejazdów w wysokim sezonie, ale też z uruchomieniem zupełnie nowych 

korytarzy oraz zwiększeniem częstotliwości na najbardziej popularnych relacjach, aby ułatwiać naszym 

pasażerom wakacyjne podróże – mówi Michał Leman, dyrektor zarządzający w Polsce i na Ukrainie. –  

W dalszym ciągu dodajemy do naszej siatki mniejsze miejscowości, jak Mielno czy Białowieża, ale też ciekawe 

kierunki międzynarodowe, którymi z pewnością są Poczdam czy Lille. Co więcej, już niebawem zdradzimy 

więcej szczegółów dotyczących uruchomienia nowych połączeń z Polski do krajów bałtyckich.  

Pierwsze nowe linie wiosenno-letniego kalendarza FlixBus Polska prezentują się następująco: 

1. 1330: Warszawa – Zielona Góra (start: 20.02.2020) 

2. 1387: Olsztyn – Koszalin (start: 09.03.2020)  

3. N1223: Szczecin – Białystok (start: 09.03.2020) – Białowieża (start: 02.04.2020) 

4. 1393: Kraków/Łódź – Poznań (start: 19.03.2020) 

5. 1263: Kraków – Zakopane – Budapeszt (start: 02.04.2020) 

6. N1393: Zakopane – Mrzeżyno (start: 02.04.2020) 

7. N1325: Białystok – Lille (start: 02.04.2020) 

8. 1384: Karpacz – Olsztyn (start: 02.04.2020) 

Dzięki nowo uruchomionym połączeniom, do grona partnerów FlixBusa dołączają firmy Ali-Woj-Trans 

z siedzibą w Poznaniu, Frank-Tour z Konina oraz Arpa Travel z Olsztyna. Pod koniec ubiegłego roku 

dołączyły do niego także spółki PKS Przemyśl oraz Usługi Autokarowe i Towarowe Paweł Tyliszczak. 

Łącznie w sezonie letnim połączenia FlixBusa będzie obsługiwało co najmniej 40 partnerów 

autobusowych z całej Polski. 

Dalsza ekspansja globalna w 2020 roku  

FlixBus, który 13 lutego świętował swoje 7. urodziny, nie zwalnia również tempa rozwoju globalnego. Spółka 

ogłosiła m.in., że uruchamia połączenia do Maroko, co oznacza pierwsze kroki FlixBusa w Afryce. Pierwsze 

autobusy do Maroka wyruszyły wczoraj (18 lutego). Nowe trasy połączą aż 27 francuskich destynacji z 9 

marokańskimi miastami, wśród których znajdą się m.in. Marrakesz, Rabat, Fez, Meknes, Tanger czy 
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Casablanca. W 2020 roku firma planuje także uruchomić pierwsze połączenia krajowe w Portugalii oraz 

Wielkiej Brytanii, gdzie od 2016 roku zielone autobusy kursują z Francji, Niemiec i krajów Beneluksu.  

 
 
O FlixMobility 
FlixMobility to operator połączeń, oferujący nowoczesne opcje wygodnych, przystępnych cenowo i przyjaznych środowisku podróży 
za pośrednictwem autobusów FlixBus, pociągów FlixTrain oraz usługi FlixCharter. Dzięki unikalnemu modelowi biznesowemu i 
innowacyjnej technologii, start-up szybko stworzył największą europejską siatkę długodystansowych połączeń autobusowych, 
uruchomił pierwszy zielony dalekobieżny pociąg w 2018 oraz w pełni elektryczne autobusy w Niemczech i we Francji. Od 2013 
FlixMobility zmieniło sposób podróżowania milionów pasażerów, a spółka stworzyła tysiące nowych miejsc pracy w branży 
przewozowej. W 2018, FlixBus wystartował w USA, wprowadzając nową alternatywę dla podróżowania po Stanach Zjednoczonych. 


