
Od listopadu dvakrát denně z Brna do Mnichova 

Německá  letecká  společnost  Cirrus  Airlines,  partner  společnosti  Lufthansa,
zahájí  počátkem  listopadu  dvakrát  denně  pravidelnou  linku  Brno-Mnichov
s možností napojení na další linky společnosti Lufthansa z Mnichova do celého
světa.

Letadlo Dornier 328 o kapacitě 31 míst bude provozováno dvakrát denně v pracovní dny a
jednou denně v neděli. Zahajovací let pod označením C9 1711/LH 9470 z Mnichova do Brna
přistává v Brně 7. listopadu ve 13,40 hodin. 
Doba letu mezi Brnem a Mnichovem bude hodinu a patnáct minut. 

Letiště v Mnichově je páté největší v Evropě a nabízí širší paletu spojení do celého světa než
Praha či Vídeň, a to jak co do frekvence letů, tak i do spektra destinací, přičemž minimální
doba k přestupu zde je pouhých 35 minut. V předminulém roce zde byl otevřen nový terminál
2, díky němuž mnichovské letiště velmi dobře zvládá rostoucí počty cestujících.

Pravidelná  linka  Brno-Mnichov  otevírá  zejména  lidem  z podnikové  sféry  nové  možnosti
pohodlného  a  rychlého  cestování  jak  mezi  Brnem  a  Mnichovem  tak  i  jako  tranzit  přes
Mnichov do celého světa. Velmi výhodný je i nedělní večerní spoj Brno-Mnichov-Brno, který
jistě uspokojí poptávku jak tuzemských obchodních cestujících, tak i zástupců zahraničních
společností pracujících přes týden na Jižní Moravě. 

Úspěch linky nyní mimo jiné záleží na co nejširším povědomí o její existenci jak v Brně, tak
na  celé  jižní  Moravě  ale  i  v  zahraničí.  Velmi  přivítáme,  když  budete  informovat  své
zahraniční obchodní partnery, známé i příbuzné, že jejich cestování do Brna může mít od
listopadu nový rozměr a kvalitu. 

Letový řád

Číslo letu              z             do                 odlet               přílet      1      2     3     4     5     6     7       typ letounu

 C9 1710 BRQ - MUC  5:10 - 6:25 x x x x x    Do 328

 C9 1711 MUC - BRQ 12:25 - 13:40 x x x x x   Do 328

 C9 1712 BRQ - MUC  14:10 - 15:25 x x x x x    Do 328

 C9 1713 MUC - BRQ 21:30 - 22:45  x x  x   Do 328

 C9 1713 MUC - BRQ  22:00 - 23:15 x   x     Do 328

 C9 1712 BRQ - MUC  18:20 - 19:35       x  Do 328

 C9 1713 MUC - BRQ 20:30 - 21:45       x Do 328

Legenda : 1-pondělí, 2-úterý, 3-středa, 4-čtvrtek, 5-pátek, 6-sobota, 7-neděle
BRQ – Brno, MUC – Mnichov



Ceny, tarify (BRQ-MUC)
(Ceny nezahrnují letištní a bezpečnostní poplatky)

Tarif Jednosměrná                        Zpáteční

COW / CRT1 CZK 17542 CZK 29700
YOWC9 CZK 20566
DRTC9 CZK 10586
YRTC9 CZK 16937
BRTC9 CZK 14578
MRTC9 CZK 11796
HRTC9 CZK 7501
QRTC9 CZK 5989
VWEEKEND (nerefundovatelný, 

bez možnosti změny, zpáteční let nejdříve za 2 dny)          CZK 4718
WRTC9 (nerefundovatelný, rezervace 7 dní předem) CZK 4053
WZZC9 (mládežnický, 12-25 let) CZK 3569

O veškerých podmínkách tarifů Vás mohou informovat prodejci letenek.

V průběhu příštího týdne bude připravena kompletní tarifní nabídka navazujících spojů Cirrus
Airlines a Lufthansa z Mnichova. Tyto informace budou k dispozici v rezervačních systémech
cestovních kanceláří a dalších prodejců.   

Rezervace a prodej

Cestovní kanceláře 

Cirrus Airlines: +49 6893 8004 40 nebo  reservierung@cirrus-airlines.de

.


