Cestovanie diaľkovým autobusom už od 5 €

Pohodlie v autobuse
Naše autobusy sú vybavené veľkými a pohodlnými sedadlami, toaletou, Wi-fi a
zásuvkami.
Naše služby v autobuse

Veľká sieť autobusov
Vyberajte si spomedzi 1 700 destinácií v 27 krajinách a precestujte Európu s
FlixBusom
K našej sieti

Cestujte ekologicky
Naše efektívne autobusy majú dokázateľne vynikajúcu uhlíkovú stopu na prejdený
osobokilometer.
Autobusová doprava a ekológia

Príďte načas
Dostaneme vás tam v pohodlí a načas: 9 z našich 10 autobusov prichádza načas.
Aktuálne informácie o spoji

Preskúmajte Európu s našimi lacnými lístkami
Cestujte po Európe s FlixBusom v jednom z našich ekologických autobusov. Vyberte
si spoj z našej rozsiahlej siete autobusových spojov; s viac ako 250 000 dennými
spojmi do 1 700 destinácií vo vyše 27 európskych krajinách môžete naozaj
preskúmať Európu!
Plánujete výlet s ruksakmi po Európe? Chcete si na poslednú chvíľu urobiť výlet do
niektorého z krásnych miest? Alebo plánujete dovolenku s priateľmi či rodinou?
Žiadny problém! Prepravíme vás z bodu A do bodu B za neprekonateľné ceny.
Vyberte si Slovensko, Francúzsko, Holandsko, Švajčiarsko, Nemecko, Taliansko,
Česko, Maďarsko, Chorvátsko, nehovoriac o Švédsku, Dánsku, Luxembursku,
Slovinsku a Rakúsku – FlixBus ponúka dopravu, kedy chcete a kam chcete!
Presuňte sa z bodu A do bodu B bez stresu: vďaka informáciám o zástavkách
autobusov na našej webovej stránke, aktuálnym cestovným poriadkom a ochotným
pracovníkom a priateľským šoférom sa nemusíte ničoho obávať. Môžete si
naplánovať cestu a do autobusu nastúpiť úplne v pohode.

Vaše FlixBus služby
Naším cieľom je ponúkať pohodlnú, nízkonákladovú a jasnú autobusovú dopravu. V
prípade otázok pri plánovaní cesty si pozrite FAQ alebo nám jednoducho zavolajte.
Náš ochotný tím zákazníckych služieb vyrieši všetky vaše problémy a neistoty!
Kúpte si výhodné lístky v niektorej z našich predajní s lístkami alebo priamo od
šoféra autobusu. Lístok je vaša záruka pohodlného sedadla v autobuse. V každom
autobuse sú k dispozícii občerstvenie a nápoje, ktoré vám predajú naši priateľskí
šoféri, takisto bezplatná Wi-fi a zásuvky. Takže počas cesty môžete surfovať na
internete, pozerať filmy a byť v spojení.

Ušetrite s FlixBusom! Ušetrite peniaze s neprekonateľne lacnými lístkami, ušetrite
čas s podrobnými cestovnými poriadkami a dochvíľnymi autobusmi a šetrite životné
prostredie, lebo autobusová doprava je jedným z najšetrnejších spôsobov dopravy.
Takže, či už cestujete do Prahy, Berlína, Viedne, Paríža alebo Frankfurtu, s
FlixBusom budete vždy cestovať zeleno!
Nechajte si posielať exkluzívne ponuky, súťaže a novinky prihlásením sa na odber
nášho newsletter-u a vyjadrením, že sa vám páči naša facebooková stránka. Medzi
prvými sa dozviete všetky novinky a aktuálne informácie o FlixBuse.

Obľúbené dovolenkové ciele v Nemecku a v
Európe
Možno ste už podnikli nejaké tie výlety do miest s diaľkovým autobusom alebo sa
jednoducho chcete výhodne a pohodlne dostať z bodu A do bodu B. Váš výber cieľov, kam
môžete ísť, však nie je obmedzený len na veľké mestá a metropoly: s neustále sa rozširujúcou
sieťou sú naše autobusy na ceste do čoraz väčšieho počtu dovolenkových cieľov a regiónov,
ktoré stoja za návštevu.
Informujte sa o dovolenkových cieľoch, ktoré môžete navštíviť autobusom, a získajte
množstvo nových nápadov na ďalší výlet.

Obľúbené dovolenkové ciele v Európe

Taliansko
Výhodné cestovanie autobusom do Talianska

Chorvátsko
Výhodné cestovanie autobusom do Chorvatska

Bavorsko
Výhodná autobusová doprava do Bavorska

Španielsko
Výhodná autobusová doprava do Španielska

Česko
Výhodná autobusová doprava do Česka

Belgicko
Výhodné cestovanie autobusom do Belgicko

Švajčiarsko

Výhodné cestovanie autobusom do Švajčiarsko

Skandinávie
Precestujte dovolenkové ciele v Škandinávia s autobusom

Holandsko
Cestujte autobusom do Holandska

Prečo je autobus dobrou voľbou pre vašu dovolenku v Chorvátsku

Flexibilné cestovanie
Cestujte do Chorvátska bez nepohodlného nosenia kufrov. Vo väčšine autobusov je miesto aj
pre bicykel!

Zastávky v centre
Dopravíme vás priamo do najobľúbenejších dovolenkových destinácií v Chorvátsku.

Servis v autobuse
Využite počas svojej cesty autobusom do Chorvátska záruku miesta na sedenie, bezplatné Wifi a zásuvky.

Výhodné lístky
Ušetrite pri ceste autobusom do Chorvátska a miňte peniaze radšej na plavbu plachetnicou.
Vyberte si jednoducho z našich flexibilných spôsobov platby, ktorý vám vyhovuje.
Naše nočné autobusy jazdia každú noc do mnohých európskych miest. Lístok si
môžete kúpiť priamo u šoféra, takže si nemusíte dopredu robiť rezerváciu. S
ešte menej zástavkami ako pri cestovaní cez deň sa čas cesty výrazne skráti.
Naše ceny lístkov sú neprekonateľné, ale pamätajte: čím skôr si rezervujete cestu,
tým lacnejší bude lístok. Pri ceste nočným autobusom môže využiť služby, ktoré
ponúkame. Veľký priestor pre nohy a nastaviteľné sedadlá znamenajú, že môžete
oddychovať a spať celú cestu do destinácie. V autobuse si môžete kúpiť
občerstvenie a nápoje, okrem toho je tam, samozrejme, toaleta, čo znamená, že
kratšie zástavky nie sú potrebné, a naši šoféri vás z bodu A do bodu B dostanú cez
noc ešte rýchlejšie. V nočnom autobuse sú zásuvky a Wi-fi, takže sa môžete uvelebiť
a počas cesty pozerať film.

Naša sieť nočných autobusov v Európe

ko by sa vám páčilo cestovať naším nočným autobusom z Prahy do Berlína alebo
z Viedne do Mníchova? Čoskoro sa budete môcť cez noc dostať do každého
väčšieho mesta v Európe, lebo naša sieť nočných autobusov rýchlo rastie. Lístky si
môžete jednoducho kúpiť online, cez našu aplikáciu, v jednej z našich predajní s
lístkami alebo priamo u šoféra autobusu. Potom sa môžete dobre vyspať a prísť do
destinácie pripravený/-á objavovať!
Cestovanie našimi nočnými autobusmi je v skutočnosti prekvapivo efektívne: žiadny
iný spôsob dopravy nie je taký energeticky úsporný a neprodukuje také malé
množstvo skleníkových plynov na osobu ako naše autobusy, keď ich porovnáme s
lietadlami, vlakmi a autami. Takže Európu môžete preskúmať s jedným z našich
ekologických, rýchlych a pohodlných nočných autobusov.
Nočné cestovanie do Milána, Paríža, Düsseldorfu, Prahy, Turína...
... pričom sme uviedli len pár destinácií! Ak by ste chceli preskúmať Európu a radšej
by ste cestovali, keď vonku nie je svetlo, cestujte jedným z našich nočných
autobusov. Naša sieť nočných autobusov sa stále zväčšuje, preto často navštevujte
túto stránku – ak zatiaľ v noci necestujeme do želanej destinácie, čoskoro budeme!
Vyjadrite na našej facebookovej stránke, že sa vám páči, a prihláste sa na odber
nášho newsletteru, aby ste sa vždy ako prvý/-á dozvedeli všetko o nových spojoch!
Celá sieť spojov (PDF)

https://www.flixbus.sk/cestovny-poriadok-zastavky
https://www.flixbus.sk/cestovny-poriadok-zastavky/zilina
https://www.flixbus.sk/cestovny-poriadok-zastavky/vrutky
https://www.flixbus.sk/cestovny-poriadok-zastavky/BRATISLAVA
https://www.flixbus.sk/autobusy/ostrava

sieť autobusových spojov
https://cdn.flixbus.de/201704/simple_map_n8_en_big_0.png?wt_eid=2152473655523112237&wt_t=1525337380078

https://www.flixbus.sk/sluzby/aktualne-informacie-o-trasach
https://www.flixbus.sk/nocny-autobus
https://www.flixbus.sk/autobusy
https://www.flixbus.sk/autobusove-spoje
https://www.flixbus.sk/dovolenkove-cesty
https://www.flixbus.sk/sluzby/sluzby-na-palube
https://www.flixbus.sk/sluzby/batozina

