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FlixBus opět navýší frekvence u spojů do Karlových Varů 

 
Praha, 10. května 2021 - FlixBus od poloviny května zdvojnásobí počet spojení do Karlových 
Varů. Týdenní počet spojů tak z 50 stoupne na 96. Posílení se týká především víkendových linek, 
kdy zelené autobusy využívají cestující, aby se vydali na výlet do Karlových Varů a jejich 
zajímavého okolí. Opačným směrem zase vyrážejí návštěvníci Prahy.  

 

FlixBus posiluje spojení do Karlových Varů od pátku 14. května, reaguje tak na postupné 
zlepšování bezpečnostní situace v České republice i uvolňování podmínek jednotlivých aktivit. 
S ohledem na tyto faktory vzrůstá zájem cestujících o dopravní spojení. 

Tip na nedělní výlet 

Ranní nedělní spoj z Prahy do Karlových Varů odjíždí v devět z nádraží Florenc, staví i na 
Hradčanské, do cíle dorazí v 11:05. Po prohlídce centra a okolí se výletníci mohou vrátit zpět 
autobusem v 15:40 nebo v 17:00 hodin.  

Karlovarští, kteří chtějí vidět českou metropoli nepřeplněnou turisty a naopak s otevřenou ZOO či 
možností podívat se na různé výstavy, mohou vyrazit v 8:20, zpáteční spoj z Florence odjíždí 
v 15:05 či 16:45. 

Cena jízdenky začíná na 139 Kč, děti do 15 let mají na vnitrostátních linkách slevu 75 %. 

 

Roušky a dezinfekce rukou je základ. Udržujte rozestupy, kde to jde 

Již od jara loňského roku jsou v autobusových  spojích FlixBusu zavedená zvláštní bezpečnostní 
opatření. Nástup na palubu autobusu je umožněn pouze zadními dveřmi, u kterých je cestujícím 
k dispozici dezinfekce na ruce. Cestující musejí mít nasazené respirátory. Samotné odbavení 
probíhá přes mobilní telefony a digitální snímač. Řidiči cestujícím připomínají nutnost dodržovat 
při nástupu do autobusu patřičné rozestupy. Dezinfekce a větrání vozidel po každé jízdě probíhá 
podle pokynů pro dezinfekci dle předpisů a nařízení Světové zdravotnické organizace. Společnost 
i nadále apeluje na samotné cestující, aby se vydali na cestu pouze ve výborném zdravotním stavu, 
dodržovali základní bezpečnostní opatření a hygienické návyky, aby tak během cesty chránili sebe 
i své okolí. 

Obrázky určené pro redakční účely jsou dostupné na webu flixbus.cz 
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***  
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 stamiliony 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      
 

http://www.flixbus.cz/spolecnost

