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KOMUNIKAT PRASOWY 
 

Dalsza ekspansja w Europie: FlixBus rozbudowuje swoją ofertę w Polsce 

we współpracy z PolskiBus.com  

++ Od 19. maja dostępne są połączenia z aż 12 polskich miast ++ Współpraca z PolskiBus.com 

++ Nowe połączenia do Berlina z: Warszawy, Wrocławia, Poznania, Krakowa, Gdańska, 

Rzeszowa i wielu więcej ++ Z Warszawy do Berlina w 8,5 godziny i od 39 zł ++ Z Wrocławia do 

Berlina w ok. 2 ¼ godziny i od 35 zł ++ Bilety dostępne do rezerwacji na www.flixbus.pl ++ 

 

Monachium/Berlin, 11. maja 2016 – FlixBus rozwija swoją siatkę połączeń w Europie. Od 

19. maja 2016 klienci FlixBus mogą dotrzeć do Berlina z aż 12 polskich miast. Tym samym 

FlixBus rozpoczyna współpracę z PolskiBus.com. Teraz pasażerowie dostaną się z Polski 

do stolicy Niemiec autobusami partnera PolskiBus.com, skąd dalej będą podróżować 

zielonymi autobusami przez całe Niemcy i dalej do wielu europejskich metropolii. FlixBus już 

od grudnia 2015 oferuje codziennie 9 połączeń ze Szczecina, skąd również pasażerowie 

mogą korzystać z dalszych połączeń w Europie. Teraz do siatki połączeń dołącza oprócz 

Warszawy także aktualna Europejska Stolica Kultury - Wrocław oraz inne turystycznie 

destynacje takie, jak: Kraków, Gdańsk, Poznań, Katowice, Łódź, Opole, Toruń, Rzeszów i 

Zakopane. 

Czas podróży i ceny 

Podróżowanie z FlixBus jest nie tylko komfortowe i przyjazne dla środowiska, ale także 

znacznie korzystniejsze cenowo niż przejazdy samochodem, czy też pociągiem. Zasadniczo 

im wcześniej pasażerowie* dokonają rezerwacji, tym taniej podróżują z FlixBus. Promocyjne 

ceny z Warszawy do Berlina zaczynają się już od 39 zł, zaś najwyższe, za te przejazdy 

trwające 8,5 godziny, sięgają ok. 159 zł. Przejazd z Wrocławia do stolicy Niemiec kosztuje 

między 35 zł a 145 zł i trwa 2 godz. 20 min. Z kolei podróż między Berlinem a Krakowem, 

Gdańskiem, czy Katowicami możliwa jest już od 39 zł. Atrakcyjne ceny na przejazdy grupowe 

i dla dzieci dodatkowo odciążą podróżny budżet. 

http://www.flixbus.pl/
http://www.flixbus.pl/
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Tym samym, pasażerowie mają możliwość z jednej strony podróżować na terenie całych 

Niemiec oraz do wielu europejskich metropolii z przesiadką w Berlinie, jak również do 12 

miast w Polsce – tanio i komfortowo. 

Rezerwacji można dokonywać od zaraz online na www.flixbus.pl, w licznych agencjach 

turystycznych wzdłuż obsługiwanych tras oraz przez darmową aplikację FlixBus na 

smartfona. Bilet możliwy jest też do zakupienia na krótko przed odjazdem u kierowcy 

autobusu. 

Informacje prasowe i materiał zdjęciowy - darmowe do pobrania i publikacji - w FlixBus Newsroom: 

  

Pobierz zdjęcie „FlixBus zielone mobilność”         Pobierz zdjęcie “FlixBus Europa” 

O FlixBus 

FlixBus jest młodą europejską firmą zapewniającą długodystansową mobilność. Począwszy od 2013 roku, 

FlixBus oferuje alternatywny, wygodny i zielony sposób podróżowania na każdą kieszeń. Dzięki 

inteligentnemu planowaniu sieci i najnowocześniejszemu systemowi informatycznemu, FlixBus oferuje 

największą międzymiastową sieć połączeń autobusowych ze 100.000 połączeniami dziennie do 800 

celów w 18 krajach. 

Założony w Niemczech, dotychczasowy start-up uosabia doświadczenie i jakość poprzez ścisłą 

współpracę z lokalnym przemysłem małych i średnich przedsiębiorstw. W lokalnych siedzibach w Berlinie, 

Monachium, Paryżu, Zagrzebiu i Mediolanie, zespół FlixBus zajmuje się planowaniem sieci, obsługą klienta, 

zarządzaniem jakością, marketingiem i sprzedażą, jak również rozwojem biznesu i technologii. Lokalni 

partnerzy autobusowi, zwykle rodzinne firmy, których sukces budowany jest przez pokolenia – są 

odpowiedzialne za codzienne operacje oraz za flotę zielonych FlixBusów, wszystko z zachowaniem 

najwyższego komfortu i standardów bezpieczeństwa. Dlatego też innowacja, duch przedsiębiorczości i 

silna międzynarodowa marka mobilności idą ramię w ramię z doświadczeniem i jakością tradycyjnego 

sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki temu unikalnemu międzynarodowemu modelowi 

biznesowemu, zielone FlixBusy przewiozły miliony klientów w całej Europie i stworzyły setki miejsc pracy w 

branży. 

www.FlixBus.pl  
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