První let z Ostravy do Londýna už zítra
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Mezi Ostravou a Londýnem začne létat společnost Ryanair. První cestující se vypraví z
ostravského Letiště Leoše Janáčka do britské metropole už zítra v podvečer.
Po startu pravidelné linky z Ostravy do Paříže a obnovení letů do Vídně je tady další rozšíření
nabídky mošnovského letiště. Podle mluvčí letiště Michaely Kubešové cestující z Ostravy využijí
pravidelnou linku na londýnské letiště Stansted. „Ryanair bude létat třikrát týdně, vždy v úterý,
čtvrtek a sobotu. Jednosměrná letenka se dá pořídit už od dvaceti euro přímo na internetových
stránkách společnosti," informovala Kubešová.
Ceny letenek zahrnují všechny letištní poplatky a taxy včetně příručního zavazadla. Cestující si
připlatí jen za větší zavazadlo nad deset kilo či za rezervaci jiného místa na palubě. Novou linku z
mošnovského letiště do britské metropole by podle Henrike Schmidt mělo využívat zhruba čtyřicet
tisíc lidí ročně, provozována bude letadlem Boeing 737–800. Let potrvá přibližně hodinu a půl. Pokud
se letoun bude dařit zaplňovat cestujícími z více než osmdesáti procent, bude společnost Ryanair
zvažovat další možné spoje z Ostravy. „Uvidíme, co nám tato linka přinese. Pokud se nám v Ostravě
bude dařit, tak se zde určitě můžeme rozšířit i o další linky," konstatovala Henrike Schmidt.
Letiště Ostrava uzavřelo s dopravcem smlouvu o spolupráci na tři roky s možností jejího prodloužení
do dalších let. Ryanair létá v rámci naší republiky ještě z Brna, naopak už před pár lety opustil
pražskou Ruzyni kvůli vysokým letištním poplatkům.
Kromě pravidelné linky do Londýna se dá z Mošnova cestovat také do Paříže nebo Vídně. „Tam je
prodej letenek do podzimu dočasně pozastavený. Linka je totiž určena především manažerům a v
letních měsících o ni není takový zájem. Naopak je to u letů do Paříže. Květnové spoje byly naplněné
bez problémů," doplnila mluvčí letiště Kubešová.
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