
 

 

FlixBus přidává přímé odpolední spojení z Brna na vídeňské letiště.   

Pravidelná linka pokračuje do Budapešti 

 

Praha, 12. července 2021 - FlixBus otevírá 16. 7. odpolední přímou linku z Brna na vídeňské 
letiště. Pojede v pátek, sobotu a v neděli. Spojení pak pokračuje do maďarské metropole.  

 

Nová linka je pro výhodným spojením na vídeňské letiště Schwechat. Z Brna vyjíždí ze zastávky 
u hotelu Grand v 16:10, na letišti bude v půl sedmé a do maďarské metropole přijíždí v půl desáté. 
Zpáteční spoj je naplánován také na pátek až neděli. Z Budapešti vyráží v 8:10, na letišti má 
zastávku v 11:55 a do Brna přijíždí ve dvě hodiny odpoledne. Jízdenky z Brna na vídeňské letiště 
začínají na ceně 249 Kč. 

 

Brno patří k důležitým místům v síti FlixBusu. Aktuálně je z něj možné zelenými autobusy 
cestovat do 105 destinací. Mezi velmi využíváné spojení patří např. linka do Splitu, do Krakova či 
do Mnichova. Mezi nejdelší trasy, kam FlixBus z Brna provozuje spojení, je italské Miláno. Noční 
linka s přestupem v Lublani bývá často vyprodaná. 

 

 

 

 

 

 

*** 

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

