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Tisková zpráva 
Pátek, 3. dubna 2009 
 
 
TENTO TÝDEN VSTOUPILY VPLATNOST LETOVÉ ŘÁDY PRO LETNÍ SEZÓNU, 
OSTRAVSKÉ LETIŠTĚ NABÍDNE NĚKOLIK NOVINEK PRO CESTUJÍCÍ. 
 
  
Do letní sezóny vstoupila letecká doprava.  Pravidelné linky provozované 
z ostravského letiště mají od tohoto týdne nové letové řády.  Například linka do Prahy 
změnila časy odletů, provozovatel spojení 
Ostrava-Vídeň snížil počet rotací ze čtrnácti týdně na jedenáct.  Nejen dopravci, ale 
také letiště připravilo novinky pro cestující. 
Například nové specializované webové stránky, nabízející možnost vyhledání zájezdu všech 
cestovních kanceláří s odletem pouze z Ostravy. Vybranou dovolenou, lze touto cestou zakoupit 
za stejnou cenu jako u přímého prodejce a pro ty, pro které je místo odletu rozhodující, tak 
odpadne mnohdy zdlouhavé hledání mezi cestovními kancelářemi.  Odkaz na tyto stránky 
najdou cestující na oficiálním webu ostravského letiště. 
Změny nastávají i v možnosti dopravy na letiště. Po zimní sezóně obnoví provoz od 1. května 
kyvadlová doprava mezi odletovým terminálem letiště a železniční stanicí ve Studénce. Cestující 
s platnou letenkou, nebo zakoupeným zájezdem, mohou využít tuto přepravu bezplatně, denně 
od půl osmé od rána do desíti hodin večer. V průběhu dubna, kdy ještě není pravidelný jízdní 
řád, lze letištní shuttle objednat telefonicky. Kontakt je opět přes webové stránky letiště. 
Novinky najdou pasažéři i v odletové hale. Čekání si mohou zkrátit například surfováním na 
internetu. Letiště nabízí bezplatné WiFi připojení, které je dostupné ve všech veřejných i 
neveřejných částech odletového terminálu a rozšířená je i nabídka občerstvení a možnosti 
nákupu před odletem. 
Nově bude od května zprovozněna směnárna. Pro ty, kteří se rozhodnou zvýšit si kapesné na 
dovolenou těšně před odletem, nabídne službu Ostravský informační servis, který má na letišti 
svoji pobočku. 
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