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Prodeje letenek mírně rostou. Tahounem jsou nové prodeje do USA. 

Praha, 18. listopadu 2021 – Zájem o letenky roste. Tahounem jsou nové prodeje do USA.   

Společnost ASIANA, která provozuje cestovní portál Letuška.cz, zaznamenává v podzimních 
měsících mírný růst prodeje letenek. „Od začátku listopadu dochází k oživení poptávky po 
letenkách, a to zejména v korporátní sféře. Řadu neodkladných akBvit nelze přenést do 
výhradně digitálního prostoru a zájem o cestování letadly tak stoupá. Měsíce odkládané 
cesty do Spojených států se nyní mohou uskutečnit,“ říká Josef Trejbal, ředitel letenkového 
portálu Letuška.cz. 

Spojené státy americké se po dlouhých 18 měsících, kdy cestu znemožňovaly opatření 
americké vlády, konečně otevřely. „Nejžádanějšími desBnacemi jsou nyní New York, Chicago a 
Miami,“ dodává Trejbal.   

Za zájmem o letecké cesty stojí také výhodná letecká spojení do tradičních exoRckých 
desRnací, kam Češi rádi na podzim cestují – Dubaj, Maledivy, Kolombo a další. Navíc díky 
mapa.letuška.cz a její nové modifikaci, jak vyhledávat i v kategorii byznys, objemy letenek 
zajímavě rostou.  

Nejoblíbenější desNnace podzimu 2021: 

Evropa: Paříž, Helsinky, Frankfurt nad Mohanem 

Asie: Dubaj, Male, Kolombo 

Severní Amerika: Cancún, New York, Chicago 

Jižní Amerika: Buenos Aires, SanRago, Bogota 

Afrika: Hurghada, MauriRus, Johannesburg 

ZajímavosN: 

Zákazníci nakupují letenky v průměru 18 dní před odletem.  

V listopadu byly prodány letenky do celkem 278 desRnací celého světa. 

Stále oblíbenější je cestování v byznys a první třídě, tzv. vyšší cestovní třídy, které tvoří již 
7 %  prodaných letenek. 

Nejdražší letenka stála 240 Rsíc korun a jednalo se o cestu v první třídě na Maledivy.  
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O společnosN ASIANA a portálu Letuška.cz 
Společnost ASIANA byla založena v roce 1993. Její portál Letuška.cz byl spuštěn v roce 2001 
jako první on-line prodejce letenek v České republice a střední a východní Evropě. Letuška.cz 
se stala prvním úspěšným startupem ve svém oboru v ČR a naučila Čechy nakupovat letenky 
přes internet. ASIANA patří rovněž mezi nejvýznamnější poskytovatele cestovních služeb pro 
korporátní klienty. Divize ASIANA MICE se věnuje organizaci eventů, konferencí, 
teambuildingových akRvit pro tuzemské firmy, nadnárodní korporace i zahraniční subjekty. 
Jazykové pobyty a studium v zahraničí ASIANA nabízí prostřednictvím portálu Study.cz.  

Nové projekty vzniklé v době pandemie:  
HRshop.cz – unikátní nástroj pro opRmalizaci nákupu vzdělávacích služeb, eventů, 
teambuildingů a mnoho dalšího. 
MedBooker.com – specializovaná planorma pro zajištění prémiové lékařské péče. 


