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Z východních Čech na Lipno, jízdenky na novou 
autobusovou linku koupíte i na FlixBusu 

 
+ Nová autobusová linka společnosti Enjoy Europe propojí Pardubice a Hradec Králové s Lipnem 
nad Vltavou, startuje 1. srpna a jezdit bude od pátku do neděle a ve státní svátky 
+ Prodej jízdenek přes stránky Enjoy Europe a FlixBus – rozšíření nabídky vnitrostátních spojů pro 
zákazníky FlixBusu 
+ Cena jízdenky z Pardubic do Lipna v rozmezí 380 Kč až 450 Kč za plné jízdné 
 

Praha, 30. července 2020 – Největší evropský poskytovatel mobility FlixBus rozšiřuje s cestovní 
agenturou Enjoy Europe spolupráci v oblasti vzájemného prodeje jízdenek. Enjoy Europe od 1. 
srpna spouští svou první komerční autobusovou linku v Česku, která bude jezdit mezi východními 
Čechami a Lipnem nad Vltavou. Jízdenky je možné mimo jiné zakoupit na stránkách 
provozovatele přepravy Enjoy Europe i přes FlixBus. FlixBus díky tomu rozšíří nabídku 
vnitrostátních spojů a zastávek a svým zákazníkům nabídne další kombinace cestování po Česku. 

„S cestovní agenturou Enjoy Europe spolupracujeme v oblasti prodeje jízdenek již od roku 2019. 
Skrze zavedení nové vnitrostátní linky můžeme spolupráci rozšířit. Věříme, že díky rozšířené 
nabídce oslovíme nové zákazníky ve východních Čechách a stávajícím zákazníkům tak přineseme 
nové možnosti cestování po Česku,“ uvádí Zdeněk Tesárek, vedoucí manažer společnosti FlixBus 
v oblasti rozvoje podnikání. 

Enjoy Europe je česko-tchajwanská dopravní společnost a cestovní agentura, její první pravidelná 
linka vyjede v sobotu 1. srpna z Pardubic do Lipna nad Vltavou. Jezdit bude od pátku do neděle 
a ve státní svátky, z Pardubic odjede z autobusového nádraží v 5:44 a v Hradci Králové zastaví 
v 6:08. V Praze zastaví na Černém Mostě v 7:24 a na zastávce Roztyly v 7:58, dále pokračuje přes 
střední Čechy, České Budějovice a Český Krumlov. U vodní nádrže Lipno staví v Černé v Pošumaví, 
ve Frymburku a na konečnou do Lipna nad Vltavou přijede v 11:20 hodin. V opačném směru bude 
odjíždět v 12:30 v pátek a v 15:10 o víkendech. 

„Tvorba jízdního řádu byla složitá. Jedná se o komerční linku, kterou chceme oslovit zejména 
tuzemské turisty a nabídnout jim jednoduché přímé spojení napříč regiony. Nejvíc by samozřejmě 
měla táhnout Šumava,“ uvádí jednatel Enjoy Europe Jan Veselý. 

Na FlixBusu doposud přímé spojení mezi Pardubicemi a Prahou chybělo. Z Prahy jezdí zelené 
autobusy do jižních Čech jednou denně v rámci vnitrostátní linky do Českého Krumlova, v regionu 
dále staví řada mezinárodních linek FlixBusu. Přes Šumavu vede například mezinárodní spoj 
z Vratislavi do Salzburgu, který jezdí denně a staví v Horní Vltavici. 
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Obrázky jsou určeny pro redakční účely, dostupné na stránce FlixBus a Enjoy Europe: 

   
 
   

*** 

O společnosti FlixMobility 

FlixMobility je mladá společnost působící v oblasti dálkové dopravy, která skrze své značky FlixBus a FlixTrain nabízí 
pohodlný a ekologický způsob přepravy za dostupné ceny. Díky unikátnímu obchodnímu modelu a inovativním 
technologiím se ze startupu rychle stala silná společnost s největší evropskou sítí dálkových meziměstských autobusů 
a v roce 2018 také prvními dálkovými vlakovými spoji. Od roku 2013 přepravila FlixMobility přes 100 milionů lidí a dala 
vznik tisícům nových pracovních míst v oblasti dopravy. V roce 2018 spustila společnost FlixMobility první dálkové 
spoje také v USA. 

Z center v Evropě i USA se tým FlixMobility stará o plánování sítě, zákaznický servis, management kvality, marketing a 
prodej a v neposlední řadě také o rozvoj nových obchodních příležitostí a technologický rozvoj. O každodenní provoz 
flotily autobusů FlixBus se starají regionální partneři, povětšinou rodinné firmy, které na trhu úspěšně působí po 
desetiletí. FlixTrain je provozován ve spolupráci se soukromými vlakovými přepravci. Díky tomuto partnerství jde tak 
inovace, podnikatelský duch a silná mezinárodní značka ruku v ruce se zkušenostmi a kvalitou tradičního odvětví 

dopravy. www.flixbus.cz/spolecnost    

O společnosti Enjoy Europe 

Hledáte dopravu na špičkové úrovni? Dovolte nám, abychom se představili. Jsme "Enjoy Europe - travel with love" a náš 
tým profesionálů je pro vás k dispozici kdykoliv jej budete potřebovat. Nesplníme vaše očekávání, my je překonáme. 
"Enjoy Europe - travel with love" uspokojí potřeby klientů z celého světa. Od roku 2018 jsme se zavázali, že budeme 
nejlepší v tom, co děláme. Níže více o našich službách. www.enjoyeurope.cz  
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