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PROVOZNÍ VÝSLEDKY ZA ROK 2020

Za rok 2020 bylo na Letišti Václava

Havla Praha odbaveno téměř 3,7

milionu cestujících. Na provoz

letiště měla bezprecedentní dopad

pandemie onemocnění COVID-19,

zavedené restrikce pro cestování a

celosvětový pokles poptávky po

létání. Z tohoto důvodu bylo v

porovnání s rokem 2019 odbaveno o 79 % cestujících méně. Cestujícím byly

v tomto období k dispozici lety průběžně až do 87 destinací. Již tradičně byly

nejoblíbenější linky mezi Českou republikou a Velkou Británií. Letiště je v

letošním roce připraveno na obnovení provozu a i nadále věnuje vysokou

pozornost opatřením na ochranu zdraví všech.

DOVOLENÁ NA ZANZIBARU NEBO MALEDIVÁCH Z LETIŠTĚ

PRAHA

Zájem o exotické destinace u

Čechů stoupá, čemuž odpovídá i

nárůst počtu letů u dálkových linek

z Prahy. Hitem letošní zimy je

bezpochyby africký ostrov

Zanzibar, kam se pohodlně



dostanete s jediným přestupem v

Dauhá nebo Dubaji. Navíc aktuálně

bez nutnosti testu po příletu na

ostrov. Před odletem si však vždy

ověřte aktuální platné podmínky

pro vstup do země i při návratu

domů. Za teplem můžete vyrazit

také i na Maledivy, ostrovního ráje

v Indickém oceánu. Do katarského Dauhá se z Prahy dostanete až 4x týdně

s Qatar Airways, do Dubaje létá až 4x týdně zase letecká společnost

Emirates, další lety nabízí i flydubai.

TESTOVÁNÍ PŘÍMO NA LETIŠTI PRO CESTUJÍCÍ

Chystáte se na zimní dovolenou

nebo musíte na pracovní cestu?

Zkontrolujte si aktuální podmínky,

a pokud potřebujete předložit před

svým odletem nebo po návratu

negativní výsledek testu na

onemocnění COVID-19, můžete se

nechat otestovat přímo na letišti.

Můžete si tak vybrat z nabízených balíčků od poskytovatele GHC Genetics.

Nově si můžete ověřit i aktuální kapacitu testovacího místa pohodlně

online, díky čemuž si můžete naplánovat testování v dostatečném předstihu

a užít si cestování bez komplikací a front. Další informace o testování včetně

ceníku najdete na našich webových stránkách

NA ROZMARY POČASÍ JSME PŘIPRAVENI

Letošní zima přinesla jistě více

sněhových nadílek, než zima

předchozí. Pro Letiště Praha je

naprostá priorita čistá a bezpečná

vzletová a přistávací dráha,

pojížděcí dráhy a celkově na ploše,

kde se pohybují nejen letadla, ale i

další vozidla a technika nutná

k provozu. Letiště disponuje speciální zimní technikou na odklízení sněhu ze

všech těchto prostor, a to v minimálním čase. Úklid sněhu i námrazy je tak

během zimního období pro provoz letiště klíčový, abyste mohli bez

problému odletět do své cílové destinace. Příště až začne sněžit, zkuste se

podívat na živý přenos z hlavní vzletové a přistávací dráhy.
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