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Verejná autobusová doprava zjednodušila cestovanie z Oravy do Poľska 

 

Žilina, 10. mája 2022 – Nová pravidelná cezhraničná linka verejnej autobusovej dopravy na trase Trstená – Suchá 

Hora – Chocholów (PL) privítala prvých cestujúcich. Linka, ktorú na území Slovenska zabezpečuje spoločnosť ARRIVA 

Liorbus, premáva nielen cez pracovné dni, ale aj počas víkendov a sviatkov.  

 

„Sme radi, že sme ako regionálny dopravca v spolupráci s Žilinským samosprávnym krajom ako objednávateľom verejnej 

dopravy mohli obyvateľom Oravy ponúknuť novú službu, ktorá im zjednoduší cestovanie do kúpeľného mesta Chocholów 

a celého Malopoľského vojvodstva. Linka zároveň prinesie aj nové ekonomické príležitosti, pretože prispeje k posilneniu 

turistického ruchu v oravskom regióne,“ zdôraznil Karol Petöcz, výkonný riaditeľ spoločnosti ARRIVA Liorbus. 

 

Na poľskej strane zabezpečuje prevádzku linky dopravná spoločnosť MARKPOL, vďaka ktorej môžu cestujúci využiť 

obojsmerné prípoje na trase Bukowina Tatrzańska – Zakopané – Chocholów. Základná sadzba cestovného je 2,85 PLN 

(približne 0,61 eura), ku ktorej sa pripočíta kilometrová sadzba vo výške 0,25 PLN/km (približne 0,05 eura). Kvôli 

zjednodušeniu cestovania môžu cestujúci za cestovný lístok zaplatiť na linke v platnej mene tej krajiny, v ktorej 

nastupujú. Možná je aj platba bankovou kartou. 

 

Prílohy: 

1. Cestovný poriadok 

2. Platný cenník cestovného 

  
 
ARRIVA na Slovensku a vo svete 
 
Spoločnosť ARRIVA pôsobí na Slovensku od roku 2008 a je najsilnejším súkromným hráčom v autobusovej doprave v Slovenskej 

republike. Pôsobí v Bratislavskom, Košickom, Nitrianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji, kde zabezpečuje mestskú, prímestskú, 

zmluvnú a komerčnú autobusovú dopravu. Od roku 2017 prevádzkuje spoločnosť službu zdieľaných bicyklov, tzv. bikesharing. 

Tlačová správa 
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ARRIVA zamestnáva na Slovensku viac ako 2 700 zamestnancov a prevádzkuje viac ako 1 500 autobusov. Tvorí ju šesť dopravných 

spoločností, servisná spoločnosť a centrála.  

 

ARRIVA je jedným z popredných poskytovateľov osobnej dopravy v Európe, zamestnáva vyše 46 000 ľudí a ročne prepravuje 2,1 

miliardy cestujúcich v 14 európskych krajinách. Je súčasťou Deutsche Bahn (DB), jednej z vedúcich spoločností  v oblasti osobnej a 

logistickej dopravy na svete a je zodpovedná za regionálne služby v oblasti osobnej dopravy DB mimo Nemecka. Prevádzkuje 

autobusovú, železničnú a lodnú dopravu. 
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