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Trikrát denne od 4,89 € z Bratislavy do Viedne s FlixBusom 

 

Praha, 8. júna 2021 – Zelený dopravca FlixBus od 10. júna znovu zavádza atraktívne spojenie 

medzi Bratislavou a Viedňou. Ranná a dopoludňajšia linka spája slovenskú metropolu a viedenské 

medzinárodné letisko. Tieto spoje zároveň začínajú a končia na viedenskej hlavnej stanici. 

Cestovné lístky na celú trasu sa dajú zakúpiť už od necelých piatich eur. 

 

"Linky obnovujeme postupne, tak ako nám ukazuje záujem cestujúcich a umožňujú pravidlá pre 

cestovanie v súvislosti so zlepšujúcou sa pandemickou situáciou," uviedla tlačová hovorkyňa 

FlixBusu CZ / SK Eva Krejčí a doplnila: "Od konca mája ponúkame priame linky z Košíc do Prahy 

a do Plzne. Spoj do Viedne prvýkrát vyrazí 10. júna. Dvakrát denne zachádza aj na letisko 

Schwechat, ktoré obnovuje letecké spojenie so svetom." 

 

Opatrenia v Rakúsku sa budú uvoľňovať 

S ohľadom na zlepšujúcu sa situáciu by v Rakúsku mala byť od 10. júna mimo iného zrušená 

povinnosť nosenia rúšok vo vonkajších priestoroch, zvýšená požadovaná kapacita na jedného 

zákazníka v obchodoch a posunutá zatváracia doba z terajších 22:00 na polnoc. Aktuálnu 

situáciu je však potrebné vždy skontrolovať na webe ministerstva zahraničných vecí. 

Zoologická záhrada Schönbrunn je otvorená 

Všetci milovníci zvierat určite radi zavítajú do rozľahlých priestorov viedenskej zoologickej 

záhrady, ktorá patrí medzi najlepšie v Európe. ZOO je otvorená, je však potrebné si dopredu zaistiť 

vstupenky cez webové stránky. 

 

Rúško a dezinfekcia rúk je základ. Udržujte rozostupy, kde to ide 

Už od jari minulého roka sú v autobusových spojoch FlixBusu zavedené osobitné bezpečnostné 

opatrenia. Nástup na palubu autobusu je umožnený len zadnými dverami, pri ktorých je 

cestujúcim k dispozícii dezinfekcia na ruky. Cestujúci sú povinní mať nasadené respirátory. 

Samotné odbavenie prebieha bezkontaktne prostredníctvom mobilných telefónov. Vodiči 

cestujúcim pripomínajú nutnosť dodržiavať pri nástupe do autobusu dostatočné rozostupy. 

Dezinfekcia a vetranie vozidiel po každej jazde prebieha podľa pokynov pre dezinfekciu na 

základe predpisov a nariadení Svetovej zdravotníckej organizácie. Spoločnosť aj naďalej apeluje 

na samotných cestujúcich, aby na cestu vyrazili len vo výbornom zdravotnom stave, dodržiavali 

základné bezpečnostné opatrenia a hygienické návyky a chránili tak počas cesty seba aj svoje 

okolie. 
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Obrázky, určené na nekomerčné použitie, sú dostupné na FlixBus.  
 

 

 

 

 

 

 

*** 

O spoločnosti FlixMobility 

FlixMobility je mladá spoločnosť pôsobiaca v oblasti diaľkovej dopravy, ktorá prostredníctvom svojich značiek FlixBus 
a FlixTrain ponúka pohodlný a ekologický spôsob prepravy za dostupné ceny. Vďaka unikátnemu obchodnému modelu 
a inovatívnym technológiám sa zo startupu rýchlo stala silnou spoločnosťou s najväčšou európskou sieťou diaľkových 
medzimestských autobusov a v roku 2018 tiež prvými diaľkovými vlakovými spojmi. Už od roku 2013 FlixMobility mení 
spôsob, akým ľudia po celej Európe cestujú, a dala vznik tisícom nových pracovných miest. V roku 2018 spustila 
spoločnosť prvé diaľkové spoje aj v USA. 

Spoločnosť FlixMobility zabezpečuje z európskych a USA centier plánovanie siete, zákaznícky servis, manažment 
kvality, marketing a predaj a v neposlednom rade rozvoj nových obchodných príležitostí a technológií. O každodennú 
prevádzku flotily autobusov FlixBus sa starajú regionálni partneri, väčšinou rodinné firmy, ktoré na trhu úspešne 
pôsobia už desaťročia. Na prevádzke siete FlixTrain sa podieľajú súkromní vlakoví prepravcovia. Vďaka tomuto 
partnerstvu kráčajú inovácie, podnikateľský duch a silná medzinárodná značka ruka v ruke so skúsenosťami a kvalitou 
tradičného odvetvia dopravy. www.flixbus.sk/podnik/o-nas 

https://www.flixbus.sk/podnik/tlac/galeria
http://www.flixbus.sk/podnik/o-nas

