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Bratislava, 10. október 2012 

 

Danube Wings bude od novembra lietať na trase Ostrava - Viedeň 

Severná Morava má opäť letecké spojenie s Viedňou. Dva krát denne, päť dní v týždni. 
 

Najväčší slovenský letecký prepravca Danube Wings sprevádzkuje už v pondelok 12. 

novembra 2012 linku Ostrava (OSR) – Viedeň (VIE) – Ostrava (OSR). Pasažieri zo 

severnej Moravy sa tak do Viedne dostanú už za päťdesiat minút.  

 

Lietadlo ATR s kapacitou sedemdesiat pasažierov vzlietne každé ráno počas pracovných 

dní o 5:20 z Ostravy, plánovaný prílet do Viedne je 6:10, následný odlet z Viedne 9:00 

a prílet do Ostravy 9:50. Večerná rotácia odlieta z Ostravy o 17:20, plánovaný prílet do 

Viedne je 18:10, odlet z Viedne 20:40, plánovaný návrat do Ostravy 21:30. 

 

V období do 21.decembra 2012 bude lietať ranná linka z Ostravy do Viedne a večerná 

z Viedne do Ostravy. Po vianočnej a novoročnej prestávke bude pokračovat letecké 

spojenie v plnom rozsahu.  

 

Cena jednosmernej letenky na novej linke začína na 59,-€ (Viedeň - Ostrava) respektíve 

49,-€ (Ostrava - Viedeň), vrátane všetkých poplatkov, prepravy príručnej aj zapísanej 

batožiny a občerstvenia na palube. 

 

„Vnímali sme enormný záujem predstaviteľov Moravskoslezského kraja, mesta Ostrava 

i ostravského letiska obnoviť linku, ktorá by slúžila českým a rakúskym podnikateľom aj 

tranzitným cestujúcim,“ hovorí generálny riaditeľ Danube Wings Ján Rostáš. „Sme radi, že 

sme sa dohodli, že, hoci v menšom časovom strese, linku spustíme ešte tento rok. Jej 

úspešné fungovanie by mohlo znamenať zelenú našim ďalším spoločným plánom na 

letisku Ostrava.“ 

 

„Jednání o obnovení linky jsme zahájili už na jaře letošního roku (poté co původní dopravce 
neočekávaně skončil) a výsledek těchto jednání nás dnes velmi těší. Jsme rádi, že se 

podařilo domluvit se slovenským provozovatelem na obnovení linky Ostrava-Vídeň, protože 

spojení s velkým evropským letištěm je pro náš region  důležité, a to nejen pro cestující 

veřejnost, ale i pro firmy, které v našem regionu působí“, doplnil ředitel ostravského letiště 

Pavel Schneider. 

 

Letenky do Ostravy a Viedne sú už v predaji na domovskej stránke aeroliniek 

www.danubewings.eu. 

 

 

Ľudovít Tóth  

mediálny zástupca Danube Wings 

event2all, toth@event2all.sk  
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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.  


