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FlixBus crește frecvența curselor în 

perioada Sărbătorilor 
  

FlixBus, compania care deține cea mai mare rețea de transport cu autocarul pe 
distanțe lungi din Europa, va crește frecvența curselor operate în perioada 
Sărbătorilor.  
 
+ FlixBus crește frecvența curselor pe mai multe rute spre România din Ungaria, 
Austria, Cehia, Franța și Germania 
+ FlixBus a suplimentat numărul autocarelor pe rutele spre Rennes, Grenoble și 
Bruxelles 
 
București, 19/12/2019 – Perioada dinaintea sărbătorilor de iarnă este în general una dintre cele 
mai aglomerate pentru călătorii. Foarte mulți pasageri români călătoresc cu autocarul dinspre 
diferite orașe din Europa pentru a-și petrece vacanța alături de familie. 
 
FlixBus, compania care deține cea mai mare rețea de transport cu autocarul pe distanțe lungi din 
Europa, anunță că va crește frecvența curselor operate din și spre România în perioada 
sărbătorilor de iarnă, 15 decembrie – 5 ianuarie. În această perioadă, călătorii vor avea la 
dispoziție mai multe curse care fac  legătura între România și țări precum Ungaria, Austria, Cehia, 
Franța și Germania.  
 
Pentru a face față cererii ridicate din perioada Sărbătorilor, furnizorul de mobilitate a mărit 
capacitatea unor conexiuni populare precum Sibiu-Viena, Timișoara-Praga sau București – 
Dortmund. Astfel, cursele din Austria și Ungaria către Oradea, Cluj-Napoca sau Sibiu vor creşte la 
7 frecvenţe/săptămână în această perioadă. Și frecvența autocarelor pe ruta Timișoara – Praga 
a crescut la 7 plecări datorită cererii crescute. Cursele pe ruta Viena – București vor fi extinse de 
asemenea la 7 frecvențe/săptămână față de 5 curse.  
 
Pasagerii români care vor dori să călătorească spre destinații precum Zürich, Strasbourg sau 
Paris vor avea la dispoziție 5 curse FlixBus, în timp ce cursele spre orașe din Germania precum 
Nürnberg, Frankfurt sau Dortmund au fost extinse la 3 frecvențe/săptămână. 
 
În plus, FlixBus a mărit capacitatea flotelor pe rutele dinspre orașe precum Viena, Budapesta, 
Praga, Stuttgart și Rennes pentru a se asigura că pasagerii vor ajunge la destinația dorită în 
săptămânile de dinaintea Crăciunului, cât și în perioada 31 decembrie – 5 ianuarie. 
 
FlixBus operează curse directe din România spre 15 țări din Europa. 
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Găsiți mai multe știri și imagini – care pot fi folosite și descărcate gratuit – în FlixBus centru 
media. 
 
*** 
 
Despre FlixBus 

FlixBus este o companie tânără furnizoare de transport pe distanțe lungi. Din anul 2013, oferă un 
mod alternativ, comod și verde de a călători, pentru orice buzunar. Grație planificării inteligente a 
rețelei și a unui sistem backend de ultimă generație, FlixBus oferă cea mai mare rețea de autocare 
interurbane din Europa, cu 400.000 de curse zilnice către 2.500 de destinații din 30 de țări. 
 
Fondat și lansat în Germania de trei antreprenori tineri, Jochen Engert, André Schwämmlein și 
Daniel Krauss, start-up-ul combină experiența și calitatea prin strânsa colaborare cu sectorul 
regional de IMM-uri. Din birourile sale din Berlin, München, Paris, Zagreb, Milano și Stockholm, 
echipa FlixBus, aflată în plină expansiune se ocupă de planificarea rețelei, de relațiile cu clienții, de 
managementul calității, de marketing și de vânzări, precum și de dezvoltarea activității și a 
tehnologiei. Partenerii de transport regionali, adesea afaceri de familie clădite cu eforturile câtorva 
generații, se ocupă de operațiunile cotidiene și de o flotă de autocare verzi FlixBus, punând un 
accent deosebit pe cele mai înalte standarde de confort și de siguranță. Așadar, inovația, spiritul 
antreprenorial și o marcă puternică în transportul internațional de persoane sunt completate de 
experiența și de calitatea unui sector tradițional format din firme mici și mijlocii. În 2018, FlixBus a 
transportat 45 de milioane de pasageri.  
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