Ukázky: Vyhledání letenky do Kanady na míru
Zadání 1.
Kam chcete letět?
Odkud chcete letět?
Kdy chcete letět?
Chcete zpáteční letenku?
Další specifikace letenky?

Vancouver
Praha nebo Berlin
Říjen 2018
Ano/Ne (říjen 2019)
Ahoj, prosím o vyhledání letenky buď z Prahy nebo Berlína a posílat obě

možnosti - i zpáteční i jednosmernou - ještě jsem se nerozhodla. Také
prosím, aby šlo mít příruční zavazadlo plus odbaveny kufr.

Naše odpověď 1.
Ahoj,
v tvém případě je to trochu komplikovanější, protože letenky na říjen 2019 se ještě nedají koupit. Letecké
společnosti většinou začínají prodávat letenky 11–12 měsíců předem. Máš tedy tři možnosti:
1) Koupit jednosměrnou letenku na cestu tam a v Kanadě potom sledovat ceny jednosměrných letenek
zpátky do Evropy. Dá ti to i svobodu v cestování, tu letenku zpět nebudeš muset kupovat hned v říjnu 2018, ale
stačí pár měsíců před odletem sledovat ceny, můžeš se tak rozhodnout třeba pro odlet z východu Kanady nebo
USA. S největší pravděpodobností bude vycházet nejlevněji tato varianta. Pokud se teď podívám orientačně na
jednosměrné letenky z Vancouveru do Prahy/Berlína letos v říjnu, tak se dají koupit od cca 8 000 Kč v
kombinaci nízkonákladových společností.
2) Koupit zpáteční letenku až v říjnu, což vyjde pravděpodobně draze kvůli nákupu na poslední chvíli a
nemusí být dostupné všechny možnosti právě kvůli tomu, že některé aerolinky prodávají lety 11 měsíců
předem.
3) Koupit zpáteční flexibilní letenku, kdy si budeš moct změnit datum letu zpět. Tato možnost ale vychází
mnohem dráž než běžná zpáteční letenka, nebo dvě jednosměrné v tomto případě. Dál mohou být omezení na
maximální dobu pobytu u konkrétního tarifu, nebo možný doplatek do aktuální ceny letenky, pokud by byla
vyšší, než za kolik jsi ji koupila, i pokud je samotná změna termínu v ceně takové letenky.
Jako příklad uvedu třeba Icelandair, který vypadá, že vychází nejlevněji a umožňuje dobu pobytu 12 měsíců.
Berlín (TXL) – Vancouver 16. 10.–5. 6. vychází v tarifu Economy Flex na cca 21 500 Kč (zahrnuje příruční i
odbavené zavazadlo, možnost změny zdarma, ale je možný doplatek do aktuální ceny, nezahrnuje jídlo na
palubě).
V případě zájmu o flexibilní letenku bych se obrátil na Student Agency, kde ti s tímto poradí lépe a nezávazně
navrhnou možnosti.
Níže tedy uvádím možnosti jednosměrných letenek do Vancouveru na říjen, které vychází nejlépe.

PRAHA – VANCOUVER 5. 10. ZA CCA 7 505 KČ
Let tam: doba cesty 34h 45m

5. 10., 12:30 Praha (PRG) – Londýn Gatwick (LGW) 13:35 (Smartwings)
6. 10., 10:30 Londýn Gatwick (LGW) – Vancouver (YVR) 14:15 (Air Transat)
Zavazadla:
1x menší osobní předmět jako notebook, kabelka, fotobrašna do 3 kg. 1x příruční zavazadlo
do 10 kg, 51 x 40 x 23 cm. 1x odbavené zavazadlo do 15 kg (z Londýna pak možno 23 kg),
max. 158 cm v součtu rozměrů.
Kde koupit:
Dvě letenky zvlášť za cca 7 505 Kč. Letenku z Prahy do Londýna vyhledáš a koupíš na
Student Agency za 710 Kč. Letenku z Londýna do Vancouveru koupíš na Air Transat, zvol tarif
Eco. Vyjde na 262,75 EUR.

BERLÍN – VANCOUVER 8. 10. ZA CCA 7 710 KČ
Let tam: doba cesty 34h 30m
8. 10., 12:30 Berlín Schönefeld (SXF) – Glasgow (GLA) 13:50 (Ryanair)

9. 10., 13:00 Glasgow (GLA) – Vancouver (YVR) 14:00 (Air Transat)

Zavazadla:
1x menší osobní předmět jako notebook, kabelka, fotobrašna. 1x příruční zavazadlo do 10
kg, 51 x 40 x 20 cm. 1x odbavené zavazadlo do 20 kg (z Glasgow pak možno 23 kg), max. 158
cm v součtu rozměrů.
Kde koupit:
Dvě letenky zvlášť za cca 7 710 Kč. Letenku z Berlína do Glasgow koupíš na Ryanair, zvol tarif
Standard fare, zavazadlo si přidáš v jednom z dalších kroků za 15 EUR. Celkově tě vyjde na
34,99 EUR. Letenku z Glasgow do Vancouveru koupíš na Air Transat, zvol tarif Eco. Vyjde na
262,59 EUR.

PRAHA – VANCOUVER 7., 10., 14., 17., 21., nebo 24. 10. ZA CCA 11 120 KČ
Let tam: doba cesty 13h 50m (7. 10. 18h 40m)
V uvedená data 10:50 (7. 10. v 6:00) Praha (PRG) – Frankfurt nad Mohanem (FRA) 12:00 (7.
10. v 7:10)
14:05 Frankfurt nad Mohanem (FRA) – Vancouver (YVR) 15:40
Zavazadla:
1x menší osobní předmět jako je kabelka, notebook. 1x příruční zavazadlo do 6 kg, 55 x 40 x
20 cm. 1x odbavené zavazadlo do 23 kg, max. 158 cm v součtu rozměrů.
Kde koupit:
Condor za 429,99 EUR, zvol tarif Economy Class.

Potřebujete najít letenku do Kanady a nechcete trávit čas vlastním
hledáním, porovnáváním cen a hodnocením, která letenka je
výhodnější? Využijte naši službu Letenky do Kanady na míru!
https://jakdokanady.cz/letenky-do-kanady/letenka-na-miru/

