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Kdo v nich nebyl, jako by nežil ... 

FlixBus obnovuje linku Praha - Benátky 

 
Praha, 2. července 2021 – Italské Benátky nemají na celém světě obdobu. Nezaměnitelný 

půvab města, které je čím dál více ohrožováno mořskou vodou, tvoří kombinace starých 

paláců, basilik, kostelů, mostů, kanálů, uliček a náměstí. FlixBus od 8. 7. obnovuje spojení do 

této někdejší obchodní a námořní metropole a to s frekvencí 4 x týdně s cenou jízdenky už 

od 749 Kč. 

 

Všichni zájemci o návštěvu historického města, které se stalo kulisou nejednoho z  filmových 

trháků, mohou využít přímé spojení Praha – Benátky. Zelený autobus bude počínaje 8. 7. 

jezdit každý týden od čtvrtka do neděle, zpáteční spoj pak bude k  dispozici v pondělí a od 

pátku do neděle. Z ÚAN Florenc bude vyrážet v 9:00 a v Benátkách svou jízdu zakončí 

ve 20:55. Na českém území zastavuje ještě v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově. 

V Rakousku stojí v Linci, Salcburku a ve Villachu a v Itálii kromě Benátek ještě v Udine. Na 

italském území je kapacita autobusu poloviční z důvodu tamějších protipandemických 

opatření. Zpáteční spoj vyráží v 10:00 a do Prahy přijíždí ve 22:15.  

 

Inspirativním způsobem, jak poznat Benátky, je zdánlivě bezcílně bloumat jednotlivými 

uličkami a nakukovat i do těch nejzapadlejších. Ve vašich představách se tak mohou 

odehrávat příběhy, které se tu možná staly. Třeba ve své fantazii zahlédnete Marca Pola, jak 

společně s otcem a strýcem vyráží na dlouhou cestu do Číny. Další možností k důkladné 

prohlídce města je využít místní MHD. Parníky zvané „vaporetto“ brázdí všechny hlavní kanály. 

Plují i na nedaleký ostrov Lido, kde se každoročně na konci léta koná velmi známý mezinárodní 

filmový festival. Na Lidu se nacházejí také pláže, kde se dá odpočívat po procházkách 

historickým centrem. A to zdaleka není všechno, co Benátky návštěvníkům nabízejí.  
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*** 

O Flixu 

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

