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PROVOZ NA LETIŠTI VÁCLAVA HAVLA PRAHA V ČERVNU

VÝRAZNĚ POSÍLÍ

Během června přibude více než 40

nových či obnovených linek na

pražské letiště. Obnovená budou

letecká spojení jako Larnaka,

Malta, Reykjavík, Dubrovník a celé

řady dalších. Některá spojení

budou posílena (např. Amsterdam,

Londýn, Antalye nebo Rhodos).

Úplnou novinkou bude linka

společnosti Aegean Airlines do

Heraklionu, Egyptair do Hurghady nebo linka Croatia Airlines do Splitu.

Upozorňujeme však, že situace se může měnit. Aktuální přehled leteckých

spojení z Prahy je k dispozici na www.prg.aero/destinace.

BLUE AIR ZAHÁJIL PROVOZ NA PRAVIDELNÉ LINCE DO

BUKUREŠTI

Pravidelné letecké spojení z  Prahy

do Bukurešti zahájila v květnu

rumunská letecká společnost Blue

Air. Linka bude prozatím v provozu

až třikrát týdně, konkrétně
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v pondělí, ve středu a v pátek. Od

června však dopravce počítá

s  navýšením frekvence až na

pětkrát týdně (tj. denně, kromě

úterý a soboty). Blue Air je v  tuto

chvíli jedinou leteckou společností,

provozující přímé lety z  Prahy do

hlavního města Rumunska. Na linky

je nasazován stroj typu Boeing 737.

Letenku je možné pořídit na

stránkách dopravce: www.flyblueair.com.

S ČEDOKEM A LUKE AIR DO NOVÝCH EXOTICKÝCH

DESTINACÍ

Od října nabídne cestovní kancelář

Čedok ve spolupráci s  leteckou

společností Luke Air přímé

charterové lety do Dominikánské

republiky, na Kubu, Maledivy,

Madagaskar a Zanzibar. Několik

odletů se však uskuteční již

v  červenci. Na všechny tyto linky

nasadí Luke Air letadlo typu Airbus

A330-200 s  kapacitou 289 míst,

které bude na pražském letišti bázované. Letiště Praha tím získá nejen

nového bázovaného dopravce, ale především přímé spojení do pěti nových

dálkových destinací.

NOVÁ KAMPAŇ LETIŠTĚ PRAHA: JE NA ČASE VRÁTIT LÉTÁNÍ

TEN SPRÁVNÝ VÝZNAM

Letiště Praha odstartovalo novou

marketingovou kampaň

zaměřenou na   podporu poptávky

po létání. Cílem kampaně je přispět

k  co nejrychlejšímu návratu

leteckého provozu a podpořit

vybrané destinace. Kampaň

pokryje digitální i offline reklamní

formát. Jejím hlavním prvkem jsou

nápadité vizuály využívající

slovních hříček a hravých slovních spojení. Součástí kampaně jsou také

informace o bezpečnostních opatřeních na letišti a na palubách letadel

s cílem rozptýlit obavy cestujících o jejich zdraví.

TAXISLUŽBA NA LETIŠTI ZMĚNÍ KONCEPT
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Letiště Praha, a. s.

K letišti 1019/6, 161 00 Praha 6

Telefon: +420 220 111 888

E-mail: komunikace@prg.aero

Jednoduchá objednávka, cena za

jízdu potvrzená před nástupem do

taxíku, důraz na ekologii,

bezpečnost provozu a komfort pro

cestující. To jsou hlavní parametry

nového výběrového řízení

na  provozovatele taxislužby na

Letišti Václava Havla Praha. Řádné

koncesní řízení bude vyhlášeno

z důvodu končící platnosti stávající

smlouvy. S vybraným dodavatelem Letiště Praha uzavře smlouvu na pět let.

Spuštění nového konceptu taxislužby pro cestující se plánuje od  ledna

příštího roku.

PROVOZNÍ VÝSLEDKY LETIŠTĚ PRAHA - DUBEN 2021

MĚSÍČNÍ EKVIVALENTNÍ HLADINY AKUSTICKÉHO TLAKU LAEQ PRO

DENNÍ A NOČNÍ DOBU − DUBEN 2021
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