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Vídeň v zimě nabídne lety do 150 destinací
Zimní letový řád přinese od 31. října na vídeňské letiště navýšení frekvencí i nové destinace.
Mezi exotické cíle dostupné z Vídně se opět zařazuje Cancún, Maledivy i Mauricius, přibývají
však i lety v Evropě a okolí. Zimní nabídka destinací dosáhne téměř 90 % předkrizové úrovně.
„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,“ informoval člen představenstva
vídeňského letiště Julian Jäger. Od 31. října 2021 vídeňské letiště nabídne přímé spojení do 150
destinací, v roce 2019 jich bylo 172. Nejvíce letů, celkem 125, směřuje na ostatní evropská letiště.
Největší rozšíření nabídky na zimní letový řád přichystaly aerolinky Wizz Air a Ryanair, které dohromady
přidávají 13 destinací v Evropě a blízkém okolí a u řady stávajících letů navyšují stávající frekvence.
Mnoho leteckých společností se po přestávce vrací s lety na další evropská letiště, včetně několika
vánočních letů nebo spojů do středomořských letovisek. Mezi nové exotické destinace se po 15 letech
opět zařazuje mexický Cancún, a jako v předchozích zimních řádech i město Malé na Maledivách a
ostrov Mauricius.
Vzhledem k epidemické situaci vídeňské letiště doporučuje cestujícím, aby se před zahájením cesty
informovali u své letecké společnosti nebo cestovní kanceláře o nezbytných formulářích a vstupních
požadavcích v cílové destinaci. Přehledy cestovních předpisů zveřejňují i stránky ministerstva
zahraničních věcí nebo zastoupení jednotlivých zemí. Aktuální informace o cestování přes vídeňské
letiště nabízí přímo web letiště.
Do roku 2022 hledí zástupci vídeňského letiště s optimismem. „Plány a oznámení leteckých společností
nám dávají naději i pro rok 2022: se začátkem následujícího letního letového řádu na jaře 2022
očekáváme výrazné oživení počtu cestujících,“ doplnil člen představenstva Julian Jäger.
Foto: Vídeňské letiště © Flughafen Wien AG
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Zahraniční kancelář města Vídně podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi Prahou a Vídní a
také do Česka přináší novinky z Vídně. Zahraniční kanceláře Eurocomm-PR působí v jedenácti
zemích střední a jihovýchodní Evropy.
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