Zimní letový řád 2021: nové destinace a navýšení frekvencí na letišti
Vídeň – nabídka destinací se ve srovnání s předkrizovou úrovní z
roku 2019 zvýšila na téměř 90 %.
Zimní letový řád vstoupí na vídeňském letišti v platnost v neděli 31. října 2021. Kromě
nových destinací a navýšených frekvencí nabízejí některé letecké společnosti znovu
spojení, která byla kvůli koronavirové pandemii pozastavena: Austrian Airlines nyní
nově přidává mexický Cancún a spolu s Malé na Maledivách a ostrovem Mauricius v
Indickém oceánu nabízí tři slunné vzdálené destinace, kam můžete uniknout před
chladným obdobím. Wizz Air a Ryanair rozšiřují síť svých linek z Vídně celkem o 13
destinací. Do Vídně se se svými spojeními znovu vracejí Aegean, Air Cairo, Corendon
Airlines, Jet2.com, Pegasus Airlines, Sunexpress, Transavia France a Volotea. V zimě
se nyní z Vídně dostanete i do Toronta s Air Canada, do Addis Abeby s Ethiopian
Airlines, do Abú Zabí s leteckou společností Etihad a do Džiddy s aerolinkou SAUDIA.
Se 150 destinacemi zahrnutými v zimním letovém řádu 2021 pokrývá letiště Vídeň již
téměř 90 % nabídek z předkrizového období (172 v roce 2019).
„Zimní letový řád dává důvod k opatrnému optimismu, neboť nabídka destinací z Vídně roste.
Tuto zimu lze znovu přímo letět do přibližně 90 % destinací dostupných před krizí, a navíc i do
nových destinací, jako jsou Cancún, Abú Zabí, Akaba, Banja Luka či Lappeenranta ve Finsku.
Plány a oznámení leteckých společností nám dávají i naději pro rok 2022: se začátkem
následujícího letního letového řádu na jaře 2022 očekáváme výrazné oživení počtu
cestujících,“ informuje Mag. Julian Jäger, člen představenstva společnosti Flughafen Wien AG.
Nabídka destinací se pomalu zotavuje na předkrizovou úroveň
V současné době se z Vídně létá přímo do 150 míst, což znamená, že letiště Vídeň již pokrývá
téměř 90 % předkrizových nabídek. Pro srovnání: v zimním letovém řádu 2019 se nacházelo
172 destinací. Po přidání mexického Cancúnu je nyní k dispozici celkem 7 transatlantických
cílů a v rámci Evropy se létá celkem do 125 míst, z toho do 84 v západní Evropě a do 41 ve
východní Evropě. Podtrhuje to též důležitou funkci dopravního uzlu, kterou vídeňské letiště v
srdci Evropy zastává.

Austrian Airlines létají poprvé od roku 2006 také znovu do Cancúnu
Na konci října lze s rakouským domácím dopravcem doletět do třech oblíbených vzdálených
destinací: Po 15leté přestávce se bude opět létat do mexického Cancúnu a stejně jako již v
předchozí zimě rovněž do Malè na Maledivách a na Mauricius v Indickém oceánu. Dálkové
spojení do kanadského Montrealu a do Chicaga, New Yorku a Washingtonu v USA je
cestujícím k dispozici po celý rok.
Wizz Air přidává zpět do své sítě linek mnoho destinací, a navíc i čtyři nové
Na přelomu roku budou do letového řádu Wizz Air z Vídně zahrnuty i Marrákeš (MA),
Ammán (JO), Akabu (JO) a Sharm-el-Sheikh (EG). Kromě toho bude tato aerolinka létat
během zimního letového řádu opět také do Eindhovenu (NL), Charkova (UA), Kutaisi (GE) a
Las Palmas (ES). Navyšují se stávající frekvence do Tel Avivu (IL), Kolína nad Rýnem (DE),
Bari (IT), Tenerife (ES), Tuzly (BA) a Varny (BG).

Ryanair létá do devíti nových destinací a navyšuje stávající frekvence
Marseille (FR), Gdaňsk (PL), Agádír (MA), Lappeenranta (FI), Pisa (IT), Banja Luka (BA),
Košice (SK), Zaragoza (ES) a Ammán (JO) představují u Ryanairu nové cíle. K navýšení

frekvencí dochází u těchto destinací: Stockholm (SE), Brusel (BE), Bologna a Neapol (IT),
Kyjev (UA), Riga (LV), Tenerife (ES) a Billund (DK).
Mnoho leteckých společností se vrací se svými spojeními do Vídně
Od října bude Air Serbia opět létat do Kraljeva (RS) a Transavia France do Paříže-Orly (FR),
od listopadu bude Volotea opět létat do Nantes (FR) a Jet2.com nabídne několik vánočních
letů z Manchesteru, Birminghamu, Newcastlu a Leedsu/Bradford (GB) do Vídně. Kromě toho
budou přes zimu rovněž létat Pegasus Airlines do Ankary (TR), Rossiya pro Aeroflot do
Petrohradu (RU), Air Cairo do Hurghady (EG) a Corendon Airlines do Hurghady (EG), Izmiru
a Antalye (TR). Také Sunexpress navyšuje stávající frekvence do Antalye (TR), aerolinky
British Airways a Air France navyšují svá spojení do Londýna-Heathrow (GB) a Paříže-CDG
(FR) až na tři denně.
V zimě budou ve Vídni zastoupeny také: Air Canada, Ethiopian Airlines, Etihad a
SAUDIA
Od léta 2021 má na vídeňském letišti nově zastoupení také společnost Etihad Airways a
provozuje spojení mezi Abu Zabí (AE) a Vídní také v zimních měsících. Air Canada bude opět
létat celoročně do Toronta (CA) a spojení letecké společnosti SAUDIA do Džiddy (SA) zůstane
zachováno i přes zimu. Ethiopian Airlines dokonce navyšují frekvence na svém spojení mezi
Vídní a Addis Abebou (ET).
Pro bezproblémovou cestu na dovolenou: dodržujte pravidla pro vstup a návrat
Mnoho zemí, jako například USA, již oznámilo zmírnění vstupních požadavků, na celém světě
však platí individuální předpisy: kdo se řádně připraví, bude vždy cestovat bez problémů.
Letiště Vídeň doporučuje svým cestujícím, aby se před zahájením cesty informovali u své
letecké společnosti nebo cestovní kanceláře o nezbytných formulářích a vstupních
požadavcích příslušné prázdninové destinace.
Přehled aktuálních cestovních předpisů najdete na stránkách ministerstva zahraničních věcí
na adrese www.bmeia.gv.at/reise-services/laender. Rovněž letecké společnosti podávají na
svých webových stránkách podrobné informace.
Informace o vstupu do Rakouska jsou k dispozici na webových stránkách ministerstva
zdravotnictví (https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus--Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ-Einreise-nach-Oesterreich.html) a na stránkách turistické
centrály
(https://www.austria.info/de/service-und-fakten/coronavirus-situation-inoesterreich/einreise-nach-oesterreich).
Kontakt pro případné dotazy:
Tiskové oddělení Flughafen Wien AG
Peter Kleemann, mluvčí společnosti
Tel.: (+43-1-) 7007-23000
E-mail: p.kleemann@viennaairport.com
Webová stránka: www.viennaairport.com
facebook.com/flughafenwien
twitter.com/flughafen_wien
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