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20 najobľúbenejších destinácií v sieti FlixBusu v roku 2019. 
Stihli ste ich navštíviť? 

 
Bratislava, 13. januára 2020 – Nepodarilo sa vám odčiarknuť všetko, čo ste mali na svojom 
zozname cestovateľských prianí pre rok 2019 spísané? Nevadí, prinášame vám niekoľko tipov, 
kam sa vypraviť ešte teraz v zime. Globálny autobusový dopravca FlixBus pripravil prehľad tých 
najpopulárnejších destinácií, ktoré cestovatelia na jeho spojoch v lanskom roku navštívili. 
V zozname TOP destinácií v sieti FlixMobility, ktorej zelené autobusy a vlaky vlani využilo vyše 62 
miliónov cestujúcich, iste objavíte aj pár prekvapujúcich inšpirácií. Pre rok 2019 vedú rebríček 
veľké európske mestá, ako sú Berlín, Paríž, Mníchov, Hamburg alebo susedská Praha.  

Užite si metropoly v zime, vyhnete sa davom a ušetríte 

Podľa posladnej správy Global Destination Cities Index Report1 je Paríž s viac než 19 miliónmi 
návštevníkov treťou najobľúbenejšou destináciou na svete. Nie div, výlet do mesta lásky je vždy 
dobrý nápad. V Paríži je toho toľko, čo musíte vidieť! Prečo nezačať prechádzku na Place de la 
Concorde na Champs-Élysées a dôjsť až k Víťaznému oblúku? Tu potom odbočte smerom k le 
Palais du Trocadéro, odkiaľ budete mať jedinečný výhľad na parížsku oceľovú dámu, Eiffelovu 
vežu.  

I ďalší zo zoznamu, Berlín, má v zime toho dosť čo ponúknuť. Zážitok zo Saunafloß (saunovej 
plte) môže byť skutočným vrcholom vašej cesty. Na doslova plávajúcej saune si užijete teplo, 
a pritom sa pokocháte výhľadom na rieku. Pre všetkých milovníkov kina môže byť neobvyklým 
zážitkom návšteva vintage divadla Babylon, ktoré premieta tak nové trháky, ako aj filmy 
sprevádzané živým orchestrom. FlixBusom sa do Berlína dostanete priamym spojom z Bratislavy 
od 21,99 €. 

Skokani 2019: Medzi TOP 20 európskych destinácií patria Drážďany aj Krakov 

Varšava sa dlhodobo radí medzi popredné cestovateľské metropoly v Európe. V roku 2019 však 
zákazníci FlixBusu považovali za turisticky atraktívne aj ďalšie mestá v Poľsku, ako je napríklad 
Krakov. Ten ponúka niektoré skryté skvosty ako Tytano Dolne Młyny, také mesto v meste, alebo 
soľnú baňu Wieliczka. Tytano je oblasť s rozlohou 5 000 m² plná galérií, módnych butikov, 
coworkingových kancelárií, kaviarní a krčiem – všetko v komplexe budov bývalej tabakovej 
továrne. Môžete si tu užiť koncerty, workshopy, predstavenia a výstavy, a to všetko v úplne 
jedinečnom prostredí. 

Od návštevy atraktívnych soľných baní vo Wieliczke vás z Krakova delí len krátky prejazd 
FlixBusom, ceny cestovných lístkov začínajú na 25 Kč a cesta trvá 40 minút. Až dorazíte do 
Wieliczky, čaká na vás naozaj rozprávková ľadová (soľná) krajina.  

Drážďany patria medzi jedno z najväčších prekvapení v rebríčku. Radia sa medzi jedno z mnohých 
východonemeckých miest, kde stále môžete pozorovať dozvuky NDR. Tí, ktorí si vždy priali 

 
1 Global Destination Cities Index Report 

http://www.flixbus.sk/
https://www.toureiffel.paris/en
https://www.toureiffel.paris/en
https://saunafloss.info/
https://babylonberlin.eu/
https://www.tytano.org/
https://www.wieliczka-saltmine.com/?_ga=2.23567289.2050067587.1578490358-1065343557.1578490358
https://newsroom.mastercard.com/wp-content/uploads/2019/09/GDCI-Global-Report-FINAL-1.pdf
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zasadnúť za volant dnes už kultového vozidla Trabant, si svoj sen môžu splniť vďaka Trabi Safari. 
Po prehliadke mesta môžete večer zakončiť v jednej z početných reštaurácií alebo barov. 

Celý rebríček TOP 20 destinácií FlixBusu za rok 2019:  

1) Berlín  
2) Paríž  
3) Mníchov 
4) Hamburg 
5) Praha 
6) Viedeň 
7) Rím 
8) Frankfurt n. M. 
9) Miláno 
10) Amsterdam 
11) Brusel 
12) Stuttgart 
13) Lyon 
14) Varšava 
15) Kodaň 
16) Krakov 
17) Drážďany 
18) Kolín n. R. 
19) Budapešť 
20) Vroclav 

Obrázky sú určené na nekomerčné použitie, dostupné na FlixBus. 

  

*** 

TIP: Do európskych metropol autobusmi FlixBus  

FlixBus ponúka najrozsiahlejšiu medzimestskú sieť zahŕňajúcu 400 000 denných spojov do viac než 2 500 destinácií v 
30 krajinách. Výhodou cestovania autobusmi FlixBus je, že po celú cestu máte k dispozícii toaletu, extra miesto na 
nohy, kvalitné Wi-Fi pripojenie i elektrické zásuvky. Na palubu autobusu si so sebou môžete bezplatne vziať jednu 
príručnú batožinu a ďalší kufor uložiť do batožinového priestoru. Viac informácií na www.flixbus.sk. 

https://www.getyourguide.com/dresden-l20/dresden-25-hour-trabi-safari-t44049/?partner_id=ZWAGE3W&cmp=g_dresdenfun&utm_force=0
https://www.flixbus.sk/podnik/tlac/galeria
http://www.flixbus.sk/

