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WIZZ AIR SPÚŠŤA 2 NOVÉ LINKY Z LETISKA BRATISLAVA DO VARŠAVY A SOFIE
WIZZ AIR PONÚKA Z LETISKA BRATISLAVA UŽ 6 DESTINÁCIÍ

Bratislava, 30. jún - Wizz Air, najväčšia nízkonákladová letecká spoločnosť v strednej a 
východnej Európe, dnes otvoril dve nové linky z Letiska Bratislava do bulharskej Sofie a 
poľskej Varšavy. Vďaka výhodným štyrom letom týždenne si cestujúci môžu naplánovať 
svoje pracovné, dovolenkové či víkendové cesty do nových destinácií počas celého roka už od 
9,99 €*.

„Ku linkám do Klužu-Napoca v Rumunsku a Tuzly v Bosne a Hercegovine, ktoré boli otvorené len v 
marci, sa od dnes pridávajú 2 nové linky do Varšavy a Sofie. Zároveň stúpne frekvencia letov aj na 
linkách Wizz Airu do Kyjeva na Ukrajine a Skopje v Macedónsku zo súčasných dvoch až na 4 lety 
týždenne. Záujem o lety Wizz Air rastie a sme radi, že cestujúcim môžeme  z Letiska M. R. Štefánika v 
Bratislave ponúknuť už 6 letov Wizz Air. Vzájomnú spoluprácu plánujeme do budúcna rozširovať,” 
povedal počas inauguračného letu Ing. Jozef Pojedinec, generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika v 
Bratislave.

Za prvých šesť mesiacov roka 2017 využilo nízke ceny leteniek a skvelé služby na palube lietadiel 
WIZZ-u viac ako 50 000 cestujúcich z Letiska Bratislava, čo zároveň podporilo vytvorenie takmer 40 
lokálnych pracovných miest** v oblasti leteckého priemyslu a turizmu v regióne. V marci 2016 začal 
Wizz Air svoju prevádzku z Letiska Bratislava otvorením prvej linky do Skopje. Len za jeden rok WIZZ 
rozšíril svoju sieť spojení z Bratislavy na 6 liniek v 6 krajinách, potvrdzujúc tak svoj záväzok ponúkať 
kvalitné a skutočne cenovo prístupné služby pre svojich cestujúcich.

Od prvého letu zo Slovenska v roku 2013 investoval Wizz Air nepretržite  do svojej stále rastúcej siete 
spojenií zo Slovenska zvyšujúc tak celkovú sedadlovú kapacitu v roku 2017 o viac ako 60 % oproti roku 
2016 a ponúkajúc tak viac ako pol milióna sedadiel na 11 spojeniach z 3 slovenských letísk.

Počas roka 2016 zaznamenal Wizz Air 25 %-ný medziročný rast, pričom previezol viac ako 300 000 
cestujúcich cez Bratislavu, Košice a Poprad a podporil tak takmer 230 lokálnych pracovných pozícií v 
leteckom priemysle a turizme.

NAJNOVŠIE LINKY WIZZ AIR-u Z LETISKA BRATISLAVA

Destinácia Dni Začína Ceny od*

Sofia pondelok, streda, piatok, nedeľa 30. jún 2017  14,99 €

Varšava pondelok, streda, piatok, nedeľa 30. jún 2017 9,99 €
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Sorina Ratz, komunikačná manažérka Wizz Air, v Bratislave povedala: 

„Dnes sme opäť rozšírili sieť našich cenovo výhodných spojení z Letiska Bratislava na 6 liniek. Nové 
spojenia do Sofie a Varšavy so štyrmi frekvenciami týždenne budú skvelou destináciou tak pre 
obchodných cestujúcich ako aj dovolenkárov a zároveň prehĺbia obojstranný rozvoj cestovného ruchu a 
turizmu. Tešíme sa na plodnú spoluprácu s Letiskom Bratislava a pozývame všetkých cestujúcich, aby 
vyskúšali najnižšie ceny leteniek, jednoduchý rezervačný systém a špičkové služby na palube lietadiel 
Wizz Air-u.“

O Wizz Air

Wizz Air je najväčšia nízkonákladová letecká spoločnosť v strednej a východnej Európe, v súčasnosti 
prevádzkuje flotilu 83 Airbusov A320 a A321 pričom ponúka viac ako 500 leteckých spojení z 28 
základní a spája 141 destinácií naprieč 42 krajinami. Vo Wizz Air pracuje tím približne 3300 leteckých 
profesionálov, ktorí zabezpečujú výnimočný servis a atraktívne nízke ceny leteniek, ktoré spravili z Wizz 
Air preferovaného prepravcu pre 23.8 miliónov vo finančnom, ktorý skončil 31. Marca 2017. Spoločnosť 
Wizz Air je kótovaná na Londýnskej burze ako WIZZ a zahrnutá vo FTSE 250 a FTSE All-Share Indices. 
Wizz Air je registrovaný pod Medzinárodnou leteckou transportnou agentúrou (IATA), Prevádzkovým 
bezpečnostným auditom (IOSA), ktorý je globálnou normou v bezpečnosti dopravnej leteckej 
prevádzky. Wizz Air získal ocenenie Významná letecká spoločnost roka 2016 od editorov Air Transport 
World, lídra na trhu leteckých médií ako aj Nízkonákladová letecká spoločnosť roka 2016 Centrom pre 
Letectvo (CAPA), popredným poskytovateľom informačného prehľadu na leteckom trhu. 

* Jednosmerne vrátane všetkých poplatkov.

** ACI spredpokladá vytvorenie 750 lokálnych pracovných pozícií na 1 milión prepravených cestujúcich 
za rok.

Pre viac informácií:

Veronika Ševčíková, hovorkyňa Letiska Bratislava: +421 903 430 290

Tomáš Kika, Weber Shandwick - Wizz Air Media Relations Slovakia, +421 903 37 41 37

Sorina Ratz; Wizz Air Group; communications@wizzair.com 

Sledujte nás na Twitteri: @wizzair

Poznámka pre redakcie:

 Všetky lety sú prevádzkované lietadlami Airbus A320 so 180 sedadlami a A321 s 230 sedadlami

 Dodávky nových lietadiel Airbus A321 začali v Novembri 2015

 Pre obrázky lietadiel, posádok a logá navštívte http://wizzair.com/en-GB/press


