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FlixBus od čtvrtka obnoví spojení do Francie, z Brna vyjede 
do Splitu nebo Budapešti  

+ FlixBus od čtvrtka 25. června obnoví mezinárodní spojení mezi Českou republikou a Francií, 
propojí tak Prahu s Paříží, Mety i Štrasburkem  
+ Z Ostravy, Olomouce nebo Brna od čtvrtka přímým FlixBusem na chorvatské pobřeží 
+ Od stejného data dojde i k propojení Brna s Györem a Budapeští 
 

Praha, 24. června 2020 – Zelený dopravce ještě před začátkem letních prázdnin obnoví spojení 
mezi Prahou a Paříží se zastávkami v Norimberku, Mannheimu a Remeši. Přímými spoji dopravce 
propojí také Prahu s Würzburgem, Karlsruhe, Štrasburkem a Mety. Z Prahy bude také možné od 
čtvrtka vyrazit přímo do polského Krakova. Stejný den také dopravce vyjede z Brna do 
chorvatského Splitu, kde zastaví v oblíbených dovolenkových destinacích. Z Brna mimo jiné 
nabídne i spojení s Maďarskem, od čtvrtka budou autobusy jezdit každý den do Györu a 
Budapešti. 

Od čtvrtka 25. června začne jezdit dopravce čtyřikrát týdně z Prahy do Paříže, nově tak zelené 
autobusy propojí Českou republiku s Francií. Autobusy budou vyjíždět každý týden od čtvrtka do 
neděle v 8:30 z pražské Florence a v 8:55 z autobusového nádraží Na Knížecí, příjezd do Paříže je 
naplánován na 22:30. Cestou autobusy zastaví v Norimberku, Wolperthausenu, Heidelbergu, 
Mannheimu, Saarbrückenu a Remeši. Na cestu zpět do České republiky pak autobusy vyrazí každý 
týden od pátku do pondělí v 9:45 s příjezdem do Prahy ve 23:40. Pětkrát týdně také vyjedou do 
Paříže noční spoje FlixBusu, od středy do neděle vyrazí z Prahy v 20:10 s příjezdem v 9:05 do 
Paříže, cestou ještě zastaví v Norimberku a Mannheimu. Opačným směrem se pak vydají každý 
týden od čtvrtka do pondělí ve 21:05 s příjezdem do Prahy v 9:55.  

Ve stejný den také dopravce spouští další mezinárodní spojení do Francie, čtyřikrát týdně tak 
zelené autobusy vyrazí do Met. Spoje vyjedou z hlavního města každý týden od čtvrtka do neděle 
v 9:50 s příjezdem ve 22:10 do cílové stanice. Cestou je naplánována zastávka v Bayreuthu, 
Würzburgu, Kornwestheimu, Karlsruhe, Baden-Badenu a francouzském Štrasburku. Opačným 
směrem pak autobusy vyjedou od pátku do pondělí v 10:30 s příjezdem ve 22:50 do Prahy.  

„Jsme moc rádi, že našim zákazníkům můžeme od čtvrtka nabídnout přímé spojení s Francií. Na 
obnovení mezinárodních spojů pracujeme postupně. Během následujících týdnů chceme českým 
zákazníkům přinést nabídku výhodného cestování do dalších evropských destinací,“ uvádí 
zástupkyně společnosti Jitka Schmiegerová. 

Od čtvrtka 25. června přibude také přímé spojení hlavního města s polským Krakovem. Od pátku 
do pondělí dopravce nabídne dva spoje z Prahy v 11:20 a ve 14:30 s příjezdem do Krakova v 19:40 
a ve 23:30, ve čtvrtek pak vyjede spoj pouze v 11:20. Spoje v 11:20 z Prahy zastaví ještě v Brně, 
Olomouci a Ostravě, spoj v 14:30 pak v Hradci Králové a Náchodě. Na cestu zpátky do Prahy 
autobusy vyjedou od pátku do neděle v 6:15 a 11:15 s příjezdem do Prahy v 15:15 a 19:25, 
v pondělí a úterý pak pouze v 11:15 a ve čtvrtek v 6:15 z Krakova. 

Od čtvrtka také nově vyjedou autobusy pětkrát týdně z Ostravy, Olomouce nebo Brna přímo na 
chorvatské pobřeží. Odjezdy autobusů jsou naplánovány od středy do neděle z Ostravy v 19:35, 
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z Olomouce ve 20:50 a z Brna ve 21:55 s příjezdem do Splitu ve 12:30. Cestou dopravce zastaví 
v Zadaru, Biogradu na Moru, Vodici, Šibeniku a Trogiru. Opačným směrem se pak autobusy vydají 
každý týden od čtvrtka do pondělí v 17:30 ze Splitu s příjezdem do Brna v 8:00, do Olomouce v 
9:10 a do Ostravy v 10:25. Cena jízdenky je dynamická, roste spolu s obsazeností spoje, ale začíná 
na 749 Kč. Již od minulého týdne jezdí zelené autobusy dvakrát denně z Prahy do chorvatské 
Rijeky.  

Nově dopravce také spojí Brno s maďarským Györem a Budapeští. Autobusy vyjedou každý den 
v 16:10 z Brna, příjezd do maďarského Györu je naplánován na 19:55 a do hlavního města 
Maďarska v 21:25. Cestou autobusy ještě zastaví ve Vídni, ve Vídni na letišti a v Parndorfu. 
Směrem do České republiky pak autobusy vyjedou každý den v 8:10 s příjezdem ve 14:00 do Brna.  

Mezi výhody cestování autobusy FlixBus patří nejvýhodnější ceny na trhu, více prostoru kolem 
sebe a extra místo na nohy, kvalitní Wi-Fi připojení i elektrické zásuvky. 

Obrázky jsou určeny pro redakční účely, dostupné na stránce 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. V roce 2018 spustila společnost FlixMobility první dálkové 
spoje také v USA. 

Z center v Evropě i USA 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
http://www.flixbus.cz/spolecnost

