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ARRIVA bude počas 67. Folklórneho festivalu Východná zabezpečovať 
bezplatnú kyvadlovú dopravu návštevníkov 
 

Ružomberok, 24. júna 2022 – Účastníci a návštevníci 67. ročníka legendárneho Folklórneho festivalu vo Východnej sa 

zo železničnej stanice Východná do dejiska festivalu dostanú zadarmo. Spoločnosť ARRIVA Liorbus pre nich aj tento 

rok zabezpečí bezplatnú kyvadlovú dopravu autobusmi. Návštevníci tak môžu osobné autá nechať doma a cestovať 

pohodlne verejnou dopravou. 

ARRIVA je jedným z partnerov podujatia, ktoré sa po dvojročnej prestávke vynútenej pandémiou bude konať od 29. 

júna do 3. júla 2022. Spoločnosť ARRIVA Liorbus zabezpečí bezplatnú kyvadlovú dopravu medzi zastávkou Amfiteáter 

(Garáže SAD) a železničnou stanicou vo Východnej, na ktorej počas trvania festivalu mimoriadne zastaví až 27 rýchlikov 

Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) vypravených z Bratislavy a Košíc. 

 

„Sme veľmi radi, že môžeme ako partner festivalu ponúknuť návštevníkom naše služby. Je to pre nás príležitosť ukázať, 

že kombinácia autobusovej a vlakovej dopravy môže byť lepšou voľbou, než individuálna doprava autom. Práve tam, 

kde sa stretávajú tisíce ľudí, sa ukazuje sila verejnej dopravy: pri správnom nastavení dokáže cestujúcich pohodlne 

dopraviť do cieľa ich cesty, bez starostí o parkovanie či dopravné zápchy,“ povedal Karol Petőcz, výkonný riaditeľ ARRIVA 

Liorbus, a.s.   

 

Cesta autobusom zo stanice k amfiteátru bude bez obmedzení trvať približne 10 minút. Cestovný poriadok kyvadlovej 

autobusovej dopravy nájdete tu. Prehľad všetkých vlakov, ktoré na stanici Východná zastavia s presným časom 

odchodov a príchodov nájdete tu.   

 

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. 

ARRIVA zamestnáva na Slovensku viac ako 2 500 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. 

 

Tlačová správa Tlačová správa 

https://arriva.sk/liorbus/bezplatna-kyvadlova-doprava-na-folklorny-festival-vychodna-2022/
https://festivalvychodna.sk/2022/miesto-konania/vlaky/
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