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Vlakem z letiště Leoše Janáčka s výhodnou 
jízdenkou VLAK+ letiště s prodlouženou platností 
Chystáte se dopravit na letiště vlakem? Využijte 

25 % slevu za zpáteční jízdenku v rámci akce 

„Vlak+ na letiště Ostrava“ 

Sleva 25 % je platná ve všech vlacích ČD v 

rámci celé České republiky a uplatnit ji můžete 

pouze při nákupu zpáteční jízdenky. Jízdenku 

lze zakoupit na kterékoli pokladně nebo u 

průvodčího ve vlaku. Před nastoupením cesty 

zpět z letiště si na přepážce Informací v 

odletovém terminálu letiště vyžádejte označení 

jízdenky razítkem společnosti České dráhy, kde bude potvrzeno aktuální datum vašeho 

odjezdu. 

Datum uvedené na razítku je datem, kdy cestující zahajuje cestu zpět do své výchozí 

stanice, kterou musí dokončit do půlnoci následujícího dne. 

Slevu lze sčítat se slevou pro děti do 15 let a se slevou pro postižené (ZTP), nelze ji 

však sčítat s jinými obchodními nabídkami (např. slevou pro důchodce nebo s In Kartou 

s aplikací IN 50).  

Zjistěte si svůj spoj a další informace o slevě. 

Vstup do Business salonku letiště nyní také pro 
majitele karet Dragon Pass 

Služby Business salonku v odletové hale 

mohou od srpna 2015 využít také držitelé karet 

Dragon Pass. Po navázání spolupráce s Priority 

Pass se tak rozšířil okruh cestujících, kteří do 

salonku mají přístup.  

Pokud nevlastníte členskou kartu, která Vás ke vstupu opravňuje, a přesto byste rádi 

před svým letem komfort a služby salonku využili, nabízíme vám možnost zakoupení 

jednorázového vstupu. Informujte se na přepážce Prodeje letenek nebo přepážce 

Informací v odletové hale. 

  

http://www.airport-ostrava.cz/cz/page-verejna-doprava/
http://www.airport-ostrava.cz/cz/page-business-salonek/
http://www.airport-ostrava.cz/cz/page-business-salonek/


Bistro Gastro-flight Vás zve k návštěvě 
Navštivte se před svým odletem bistro Gastro-

flight v průchodu mezi odletovou a příletovou 

halou. Pochutnat si zde můžete na snídaňovém 

či obědovém menu, v nabídce jsou také 

sendviče, hamburgery, teplá kuchyně, 

alkoholické a nealkoholické nápoje a čepované 

pivo. Využít můžete také venkovní posezení 

před příletovou halou. 

  

Výstava na téma Člověk a architektura 
Střední průmyslová škola stavební v Ostravě v 

těchto dnech pořádá na ostravském Letišti 

Leoše Janáčka výstavu fotografií s tématikou 

Člověk a architektura. Součástí výstavy je 

expozice šestého ročníku fotografické soutěže 

na téma „Prázdniny v Moravskoslezském kraji“. 

Výstavu, která je současně umístěna v příletové 

hale, lze zhlédnout do 4.9.2015. 

  

Svou energii i mobil nabijte v kavárně Mattoni 
Grand Café 
Dobíjecí kiosky v kavárně Vám umožní nabít si 

svůj mobil, zatímco Vy si vychutnáte šálek kávy 

k doplnění energie. Krom kávy jsou v nabídce 

také další alkoholické a nealkoholické nápoje.  

  

Podzimní Paříž: Z Mošnova za francouzskou 
kulturou!  

Paříž je městem kultury a právě na podzim 

otevírá stovky možností, jak prožít 

plnohodnotný eurovíkend ve znamení elegance. 

Věděli jste, že nejznámější symbol Paříže 

Eiffelova věž byla na počátku považována za 

nevkusný kus železa? Dnes se na ni stojí fronty 

stejně jako na proslulá pařížská muzea. 

Vezmeme vás tam i tam a prozradíme, jak 

ušetřit čas i peníze. 

Pojem francouzská elegance je asi stejně známý jako italská pizza nebo anglický 

humor. Francouzi si svých pokladů cení a turistům je ukazují jen za tučný poplatek. 



Neplatí to ale vždy. Některá pařížská muzea, ta nejslavnější jako Musèe d´Orsay 

nevyjímaje, nabízejí vstup zcela zdarma. Ovšem musíte trefit první neděli v měsíci. 

Uspořit až 50 % nákladů se dá také s tzv. Paris Museum Passem. 

Přesuneme-li se pod konstrukci Eiffelovy věže, pak byste měli držet v ruce vstupenku, 

kterou jste si zakoupili on-line ještě před samotnou návštěvou. To je totiž nejrychlejší 

možná cesta nahoru – VIP vchodem a bez čekání ve frontách. Nejlevnější je pak cesta 

po vlastních – čili po schodech (5 eur). 

Zarezervujte si svou letenku do Paříže již nyní na přepážce Prodeje letenek na Letišti 

Leoše Janáčka Ostrava nebo využijte kompletní péče CK Radynacestu.cz. Aurevoir! 

  

Váš názor nás zajímá 
Soutěž pro cestující, kteří využívají ostravské letiště, má již 2 výherce. Jsou jimi paní 

Jaroslava Onderková a pan Jakub Výborný. 

Stále ještě máte možnost zapojit se do soutěže a jednu z cen vyhrát. Stačí, když před 

svým odletem nebo po příletu vyplníte Dotazník spokojenosti se službami. Dotazníky 

najdete v odletovém a v příletovém terminálu, na přepážce Informací a v odletových 

čekárnách. Soutěžíme až do října! 

  

Letové informace 

 Aktuální přílety a odlety 
 Letový řád 
 Mapa destinací 
 Letecké společnosti 
 Cestovní kanceláře 

Doprava na letiště 

 Autem 
 Parkování 
 Veřejná doprava 
 Taxi  

Odbavení 

 Odbavení cestujících 
 Cestovní doklady 
 Bezpečnostní opatření 
 Limity zavazadel 
 Cestování s dětmi 

 

 

 
Letiště Ostrava, a.s. 
742 51 Mošnov 401 
 
www.airport-ostrava.cz 
 

 

 
Informace pro cestující 
+420 597 471 136 | e-mail 
 
Reklamace a ztracená zavazadla 
+420 597 471 135 | e-mail 
 
Rezervace letenek 
+420 597 471 180 | e-mail 
+420 727 942 630 | Skype  

 

Tento e-mail jste obdržel(a), jako registrovaný uživatel na stránkách Letiště Ostrava, a.s.. 

Pokud již informace e-mailem nechcete nadále dostávat, můžete odběr odhlásit na adrese 

marketing@airport-ostrava.cz, do předmětu zprávy uveďte vyřadit.  

 

 

http://www.airport-ostrava.cz/cz/page-rezervace-letenek/
http://www.radynacestu.cz/francie/pariz/letecky/z-ostravy/
http://www.airport-ostrava.cz/cz/page-letovy-rad-on-line/
http://www.airport-ostrava.cz/cz/page-letovy-rad/
http://www.airport-ostrava.cz/cz/page-destinace-mapa/
http://www.airport-ostrava.cz/cz/page-letecke-spolecnosti/
http://www.airport-ostrava.cz/cz/page-cestovni-kancelare/
http://www.airport-ostrava.cz/cz/page-osobnim-automobilem/
http://www.airport-ostrava.cz/cz/page-parkovani/
http://www.airport-ostrava.cz/cz/page-verejna-doprava/
http://www.airport-ostrava.cz/cz/page-taxi-sluzba/
http://www.airport-ostrava.cz/cz/page-odbaveni-na-prepazce/
http://www.airport-ostrava.cz/cz/page-cestovni-doklady/
http://www.airport-ostrava.cz/cz/page-bezpecnosti-opatreni/
http://www.airport-ostrava.cz/cz/page-limity-zavazadel/
http://www.airport-ostrava.cz/cz/page-cestovani-s-detmi/
http://www.airport-ostrava.cz/
mailto:informace@airport-ostrava.cz
mailto:reklamace@airport-ostrava.cz
mailto:letenky@airport-ostrava.cz
skype:live:letenky?chat
http://www.airport-ostrava.cz/cz/
mailto:marketing@airport-ostrava.cz
http://www.airport-ostrava.cz/
https://www.facebook.com/letiste

