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Ostrava 27.11.2012 

Ostravskí stredoškoláci poletia na výlet do Viedne 

 

Letecká spoločnosť Danube Wings, ktorá 12.11. obnovila priame pravidelné letecké spojenie medzi 

Ostravou a Viedňou, ponúkla stredným školám ostravského regiónu letecké výlety do Viedne pre 

žiakov a pedagógov za mimoriadne výhodných podmienok. Danube Wings nielenže poskytne zdarma 

letenky, ale naviac za pasažierov zaplatí aj letiskové poplatky. Táto ponuka je súčasťou aktivít 

orientovaných na popularizáciu lietania z ostravského letiska, ktoré spoluorganizuje Danube Wings 

a ostravské letisko Leoše Janáčka. 

Záujem o výlety prejavilo 9 oslovených stredných škôl. Prvý výlet sa uskutoční už v stredu 28.11.2012 

a letecky sa do Viedne prepraví 25 žiakov a 3 pedagógovia. Ďalšie výlety sa uskutočnia následne 

v priebehu 2 týždňov. Spolu Danube Wings takto prepraví letecky do Viedne 170 stredoškolákov a 23 

pedagógov. 

Znovuotvorená pravidelná letecká linka z Ostravy do Viedne je prevádzkovaná v každý pracovný deň 

s ranným odletom do Viedne (odlet z Ostravy 05:20) a večerným odletom z Viedne do Ostravy (odlet 

z Viedne 20:40).  Od 14. januára 2013 však bude toto letecké spojenie prevádzkované v rozšírenom 

rozsahu, keď bude linka v prevádzke každé „pracovné“ ráno v obojsmerných raných i večerných 

rotáciách. Cena jednosmernej letenky na novej linke začína na 49,-€ (Ostrava - Viedeň) respektíve 

59,-€ (Viedeň - Ostrava), vrátane všetkých poplatkov, prepravy príručnej aj zapískej batožiny (do 15 

kg)  a občerstvenia na palube. Letenky si záujemcovia môžu rezervovať na www.danubewings.eu, na 

predajnom pulte letiska Ostrava, alebo vo svojej cestovnej kancelárii. 
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DANUBE WINGS - Najväčšie slovenské aerolínie Danube Wings (prevádzkované VIP WINGS, a.s.) počas prvých deviatich 
mesiacov 2012 prepravili 93 498 pasažierov (2011 74,21 tis. cestujúcich, 2010 – 85,66 tis., 2009 – 77,8 tis.). Spoločnosť okrem 
celoročne prevádzkovanej pravidelnej linky Bratislava – Košice – Bratislava, novinky Ostrava – Viedeň - Ostrava  prevádzkuje aj 
letné sezónne trasy Bratislava – Zadar, Bratislava – Split a Košice – Rijeka, ACMI linky vo Švédsku a pravidelné linky vo 
Francúzsku. Počas tejto  letnej sezóny  to bolo napríklad aj viacero trás z Rimini na grécke ostrovy, do Nemecka a Švajčiarska, 
resp. pravidelné chartre z Bratislavy do talianskeho Salerna. Viac info nájdete na www.danubewings.eu. 

ATR 72-202 - Danube Wings má vo svojej flotile štyri lietadlá typu ATR. Lietadlo ATR 72-202 má kapacitu 70/72 cestujúcich. 
rozpätie krídiel – 27,05 m, dĺžku trupu – 27,17 m, výšku – 7,65 m, motory – Pratt & Whitney – PW124B, cestovnú rýchlosť – 460 
km/h. Výrobcom lietadla je francúzsko-talianske konzorcium Aerospatiale/Alenia. Vďaka nízkym prevádzkovým nákladom je 
ATR ideálne na lety do 1 500 kilometrov. 


