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Poslední zastávka v Buštěhradě

Máme za sebou poslední zastávku

v rámci podzimní ROADSHOW, a to

na Jarmarku v  Buštěhradě. Jsme

rádi, že jsme mohli být s bohatým

letištním programem pro malé i

velké součástí vašich akcí. Na

stánku Letiště Praha byli po celý

den odborníci z různých oddělení

letiště a zodpovídali vaše dotazy

ohledně provozu, rozvoje, životního

prostředí nebo například náboru. Mimo to si na své přišli i ti nejmenší

návštěvníci, kteří si mohli nechat namalovat něco na obličej, udělat si

tetování, vyzkoušet si virtuální realitu, něco si vyrobit a na památku si udělat

spoustu fotek ve fotokoutku.

V těsné blízkosti letadel. Letiště Praha obnovuje exkurze

Populární prohlídka letištních ploch

nebo návštěva u letištních hasičů je

zpět. Letiště Praha po pandemii

onemocnění Covid-19 obnovuje

oblíbené exkurze. V rámci nich

mají fanoušci letadel a letectví

možnost poznat provoz letiště a z

https://www.prg.aero/exkurze?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=zpravodaj_letiste_praha_rijen_2021&utm_term=2021-11-01


několika desítek metrů sledovat

přistání a starty letadel i jejich

odbavování. Program začíná pro

školní a zájmové skupiny, ke konci

měsíce se pak exkurze otevřou i

široké veřejnosti. Rezervační

systém je opět v provozu na

webových stránkách. Ceník zůstává

stejný, jak pro skupiny, tak pro

veřejnost. Skupiny s autobusem

mají parkování zdarma, cena pro veřejnost je sto korun za celou dobu

exkurze.

Letiště Praha se připojilo k iniciativě Nelež a podporuje

výzvu proti dezinformacím

Letecké společnosti obnovují další

přímé linky a dále navyšují provoz

do již obsluhovaných destinací z

Prahy. Cestující si mohou vybrat

lety do  oblíbených dovolenkových

destinací v  Evropě, užít si

prodloužený víkend nebo si

naplánovat cestu například

do Spojených arabských emirátů či

Kataru. Z  Letiště Václava Havla

Praha se dá aktuálně letět do 115 destinací. Nová spojení z Prahy otevřou

v následujících týdnech letecké společnosti SkyUp Airlines, Blue Air i Wizz

Air. Skupina Smartwings pak obnovuje lety do Dubaje, Londýna nebo

Petrohradu. Po pauze se na pražské letiště vrací i další dopravci – flydubai,

Air Arabia, Ural Airlines nebo Transavia France.

Zimní letový řád přináší přímé spojení z Prahy do téměř

stovky destinací a častější frekvenci letů

Od neděle 31. října vstupuje

v  platnost zimní letový řád, který

nabídne přímá spojení z  Letiště

Václava Havla Praha do 92

destinací, včetně exotických zemí

jako je Keňa, Mexiko nebo

Dominikánská republika. Přibydou i

další, v zimním letovém řádu nově

operované linky, například do Tel

Avivu, Neapole, Oděsy, Kyjeva,

Dubaje či Amsterodamu. K obnovení a dalšímu rozvoji leteckého provozu

napomůže také otevření nové provozní základny letecké společnosti
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Eurowings. S  postupným oživováním letecké dopravy se do Prahy vrací i

obnovená spojení. British Airways opět spojí Prahu s letištěm City v centru

Londýna, České aerolinie se vrátí na linku do Kodaně, a mnoho dalších.

Letecká společnost Delta Air Lines obnoví přímé letecké

spojení s Prahou

Americká letecká společnost Delta

Air Lines obnoví od 26. května

2022 přímé letecké spojení z Prahy

do New Yorku na letiště JFK.

Dopravce plánuje provozovat linku

až sedmkrát týdně s letadlem typu

Boeing 767-300 v průběhu letního

letového řádu. Před stávající krizí

létalo mezi Prahou a New Yorkem

každoročně více než 70 tisíc

cestujících, což představuje silný potenciál až pro celoroční přímé spojení

s Prahou. Obnovení linky je mimo jiné i výsledkem jednání Letiště Praha na

světové konferenci World Routes Development Forum, které se konala na

začátku října v italském Miláně. Více informací na www.prg.aero.

PROVOZNÍ VÝSLEDKY LETIŠTĚ PRAHA - ZÁŘÍ 2021

MĚSÍČNÍ EKVIVALENTNÍ HLADINY AKUSTICKÉHO TLAKU LAEQ PRO

DENNÍ A NOČNÍ DOBU − ZÁŘÍ 2021

http://www.prg.aero/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=zpravodaj_letiste_praha_rijen_2021&utm_term=2021-11-01


Letiště Praha, a. s.

K letišti 1019/6, 161 00 Praha 6

DIČ: CZ699003361

Telefon: +420 220 111 888

E-mail: komunikace@prg.aero

WWW: www.prg.aero

    

mailto:komunikace@prg.aero
http://www.prg.aero/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=zpravodaj_letiste_praha_rijen_2021&utm_term=2021-11-01
https://www.facebook.com/prague.airport.letiste.praha?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=zpravodaj_letiste_praha_rijen_2021&utm_term=2021-11-01
https://twitter.com/pragueairport?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=zpravodaj_letiste_praha_rijen_2021&utm_term=2021-11-01
https://www.linkedin.com/company/prague-airport/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=zpravodaj_letiste_praha_rijen_2021&utm_term=2021-11-01
https://www.youtube.com/user/pragueairport
https://www.instagram.com/pragueairport/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=zpravodaj_letiste_praha_rijen_2021&utm_term=2021-11-01

