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Inaugurační let z Ostravy do Londýna: 

3 x týdně do hlavního města Velké Británie 

 

Dublin / Ostrava, úterý 4. června 2013 

 

Ryanair, jediná ultra-nízkonákladová letecká společnost v Evropě, 

odstartovala v úterý 4. června 2013 inauguračním letem pravidelné 

spojení mezi Ostravou a londýnským letištěm Stansted. 

Přestože první let z Ostravy do Londýna se startoval v 21:00 hod místního času, 

letoun, který přiletěl do Ostravy z Londýna přibližně půl hodiny předtím (cca ve 

20:30) už měl na palubě své první cestující z Anglie (letenku na trase Londýn – 

Ostrava, si zakoupilo 140 cestujících, kteří se tímto stali prvními zákazníky na 

této trati).  

Na první cestující z Ostravy do Londýna (celkem 142 pasažérů), kteří letěli tímto 

inauguračním letem, čekalo malé překvapení. Po odbavení mohli z odletového 

gate sledovat slavnostní křest letadla vodní branou při přistání a bylo pro ně 

přichystáno malé občerstvení ve stylu „anglického čaje o páté“.  

V průběhu platnosti letního letového řádu 2013 přinese letecká společnost 

Ryanair cestujícím spojení s hlavním městem Velké Británie 3 x týdně, v úterý, 

čtvrtky a soboty. Linka bude provozována letounem Boeing 737-800, kapacita 

189 míst. Společnost počítá s tím, že z Ostravy přepraví ročně na této trase 40 

tisíc cestujících.  

Svenja Damzog, ředitelka obchodního a marketingového oddělení pro 

Českou republiku je velmi ráda, že bylo spojení mezi Ostravou a 

Londýnem otevřeno: 

“142 cestujících na dnešním inauguračním letu je velký úspěch a důkaz přání 

místních obyvatel létat za nízké náklady bez palivových příplatků. Množství 

rezervací letenek ukazuje, že o levné letenky je vždy zájem. Cestující z České 

republiky nyní mohou volit mezi nízkými náklady na letenku, garantovanými do 

evropských destinací společností Ryanair a vysokými cenami a palivovými 

příplatky Českých aerolinií.” 
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Navštivte v Londýně světově známé atrakce, obchody, restaurace, divadla, 

koncerty, umělecké výstavy, užijte si veškeré vzrušující události a akce, které 

toto město nabízí. Objevte to nejlepší z Londýna. 

Na této nové lince do Londýna plánuje Ryanair přepravit více než 40 tisíc 

cestujících, díky ní udrží vice než 40 pracovních míst* v celém regionu, vč. 

ostravského letiště. 

 

Pro cestující, kteří se rozhodnou oslavit otevření této nové linky, připravil 

Ryanair speciální nabídku levných letenek v červnu a červenci za cenu od 758 

Kč**. Ty budou k dispozici do čtvrteční půlnoci, 6. června. Protože je o levné 

letenky velký zájem, doporučujeme rezervovat co nejdříve na stránkách 

společnosti www.ryanair.com  

Více informací o linkách společnosti Ryanair a pro rezervace letenek navštivte 

www.ryanair.com 

 

Rekapitulace:  

Ryanair je jediná ultra-nízkonákladová letecká společnost v Evropě, která provozuje více než 1 500 spojení 

denně (více než 500 000 spojení ročně) z 57 letišť, přes 1 500 nízkonákladových letů, spojuje 180 destinací v 29 

zemích a provozuje 305 nových letadel Boeing 737-800. Nedávno Ryanair oznámil objednávku na dalších 175 

nových letadel Boeing, které budou dodány v období mezi roky 2014 a 2018. V současné době společnost 

zaměstnává více než 8 500 vysoce kvalifikovaných odborníků. V letošním roce předpokládá přepravit více než 

80 milionů cestujících a vyznačuje se 28-letým rekodrem v oblasti bezpečnosti.   

 

* Průzkumy ACI (Airports Council International) potvrzuji vytvoření až 1 tis. trvalých pracovních míst 

na mezinárodních letištích na milion cestujících.   

** Včetně souvisejících daní a poplatků. 

 

Pro více informací kontaktujte: 

Henrike Schmidt, +353/1/5081799 or mobil +353/87/4173450 or +49/174 193 1214 

Ryanair Sales & Marketing Manager Germany 

 


