S Leo Express po novom pohodlne z Košíc a Prešova na lyže do
Tatier či aquaparku alebo až do Krakova a späť.
PRAHA, 14. 11. 2018 – Po novom sa cestujúci mikrobusmi Leo Express, v ktorých
je možnosť prepravovať lyže, dostanú pohodlne z Košíc či Prešova na lyžiarske
svahy do Tatier alebo priamo do Aquacity Poprad. Spoj, ktorý ďalej pokračuje až
do poľského Krakova, premáva od septembra tam a späť 3x denne od 4,5 euro.
„Náš spoj je ideálny pre tých, ktorí si chcú užívať pohodlné cestovanie po
Slovensku. Stačí nasadnúť v Košiciach alebo Prešove a cestujúcich dovezieme až
do Tatier alebo do Aquacity Poprad. Spoj ide až do Krakova, kde môžu ľudia
navštíviť krásne vianočné trhy,“ hovorí Emil Sedlařík, tlačový hovorca Leo Express.
Spoj Leo Express premáva od septembra na trase Kraków – Kraków Airport – Nowy
Targ – Bialka Tatrzanska – Bukowina Tatrzanska – Ždiar – Tatranská Lomnica – Starý
Smokovec – Poprad – Aquacity Poprad - Prešov – Košice 3x denne tam a späť a je
prevádzkovaný 7 a 19 miestnymi mikrobusmi. Cena spojenia začína od 4,5 euro na
osobu.
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Leo Express je súkromná multimodálna dopravná skupina, ktorá v roku 2012 zahájila svoju činnosť
novými vlakmi na hlavných linkách v Česku a na Slovensku; od roku 2018 aj v Poľsku. Prevádzkuje tiež
rozsiahlu sieť autobusových a mikrobusových liniek v Českej republike,na Slovensku, Poľsku,v
Nemecku, Rakúsku, na Ukrajine a v Maďarsku. V auguste 2017 prevzal Leo Express nemeckú
spoločnosť Locomore a obnovil jej prevádzku na trase Berlín – Stuttgart spolu so spoločnosťou FlixBus.
Stal sa tak druhým najväčším komerčným osobným dopravcom na nemeckej železnici. Leo Express je
tak prvý český dopravca, ktorý začal prevádzkovať železničný spoj mimo územia Českej republiky
a Slovenska. V júli 2018 spustil prevádzku na železničnej trase Praha – Krakow a stal sa tak prvým
osobným komerčným dopravcom na poľských koľajniciach.
Zaisťuje tiež door2door aktivity ako je odvoz a vyzdvihnutie z adresy v Zlínskom kraji a v Ostrave. V roku
2016 spoločnosť oznámila nákup nových vlakov od najväčšieho svetového výrobcu CRRC. V roku 2017
spoločnosť založila peer-to-peer carsharingovú spoločnosť SmileCar, ktorá sa od júna 2018 zlúčila so
spoločnosťou HoppyGo a stala sa tak významným poskytovateľom carsharingu. Zakladateľom
spoločnosti Leo Express je Leoš Novotný, CEO je Peter Köhler. Viac o Leo Express na
www.leoexpress.com
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