Mošnov: chystají se další pravidelné linky
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Letní „frmol" na Letišti Leoše Janáčka Ostrava dává zapomenout na to, že mimo turistickou
sezonu zely zdejší odletové haly prázdnotou. Nové pravidelné linky navíc vykřesaly jiskřičku
naděje, že se možnosti létání z Mošnova ještě rozšíří.
Krok správným směrem. Tak se dá zatím hodnotit zavedení nových pravidelných linek z
mošnovského letiště, které před pár týdny rozjel dopravce SmartWings. Vedení letiště se tak
konečně podařilo přitáhnout nízkonákladovou leteckou společnost, které se jinak Ostravě vyhýbaly a
kotvily raději v Katovicích nebo Brně.
„SmartWings nyní létají dvakrát týdně (ve čtvrtek a v neděli – pozn. redakce) na pařížské Letiště
Charlese de Gaulla. Tato pravidelná linka je provozována domácím dopravcem v nízkonákladovém
režimu, avšak bez omezení komfortu pro pasažéry. Cena letenky se pohybuje kolem 3600 korun za
zpáteční let," uvedl Robert Hruška, obchodní ředitel Letiště Leoše Janáčka Ostrava.
To, že linka létá na centrální pařížské letiště, je jednou z jejích největších výhod oproti konkurenci.
Cestujícím tak totiž odpadá další složité přemisťování do centra Paříže a samozřejmě v neposlední
řadě mají možnost využít návazné letecké linky, kterých toto francouzské letiště nabízí velké
množství.
Společnost SmartWings je s jejím zaváděním spokojena a dokonce připravuje posílení spojů.
„Zvažujeme u linky Ostrava – Paříž navýšení na tři frekvence týdně, aby obchodní cestující měli více
alternativ pro své cesty. Třetí spoj by nejspíš létal v úterky, zatím je to ale ještě ve stadiu úvah a
propočtů," prozradila Deníku mluvčí SmartWings Vlaďka Dufková.
Úspěšné jsou podle jejích dalších slov i další pravidelné linky, které přepravují cestující z Mošnova
například do přímořských letovisek na řeckých ostrovech, na Mallorcu či do turecké Antalye.
„Linkám do přímořských destinací se daří výborně, jejich obsazení je kolem devadesáti procent,"
vypočítala Dufková.
Závěrem ještě nastínila plány SmartWings na zavádění dalších nových pravidelných spojů
pendlujících mezi ostravským letištěm a některou z evropských metropolí. „Ano, několik dalších
variant je v úvahách i pro zimní období. Zatím je ale nechceme upřesňovat. Jakmile bude rozhodnuto,
tak to oznámíme," dodala Vlaďka Dufková.

spolek Létejme z Ostravy, z.s.
letejmezostravy.cz | facebook.com/letejmezostravy

