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Pierwsze narodziny na pokładzie FlixBusa 🎈👶 

Warszawa, 14 maja 2019 – 8 maja na pokładzie autobusu FlixBus z Barcelony do Brukseli urodziła się 

dziewczynka. Jest to pierwsze takie wydarzenie od początku działalności firmy, która od 2013 roku 

przewiozła ponad 100 milionów pasażerów. Zenep, bo takie imię nadano dziewczynce, będzie mogła 

korzystać z darmowych przejazdów FlixBusem aż do 18. urodzin. 

Kierowcy otrzymali sygnał o rozpoczynającym się porodzie o 3:30 rano. Zareagowali natychmiast, 

zatrzymując awaryjnie autobus na MOPie zlokalizowanym w Ressons oraz dzwoniąc po służby ratunkowe. 

Zaopiekowali się również około trzydziestką pasażerów, którzy byli na pokładzie. Poród odbył się pomyślnie, 

a dziecko wraz z rodzicami zostało przewiezione do szpitala w Compiègne. Dziewczynce nadano imię Zenep, 

a cała rodzina ma się dobrze. 

Historię relacjonuje Guillaume, który jest jednym z 

dwóch kierowców, którzy uczestniczyli w tym 

wyjątkowym wydarzeniu: 

– Po 40 km jazdy od paryskiego dworca autobusowego, 

podszedł do nas mężczyzna i zapytał, czy niedługo 

dojedziemy do Brukseli. Zapytaliśmy dlaczego pyta, na co 

odrzekł, że jego żona w 9 miesiącu ciąży właśnie zaczęła 

rodzić! Wraz z moim kolegą Jérôme’em, zadzwoniliśmy na 

straż pożarną i poinformowaliśmy, że zatrzymamy się na 

najbliższym miejscu postojowym. Mieliśmy tylko kilka 

chwil na zatrzymanie się, wypuszczenie pasażerów w 

bezpiecznym miejscu i poczekanie kilka chwil na przybycie 

służb. Na szczęście, już po 5 minutach mała dziewczynka 

przyszła na świat. Gdyby strażacy nie przybyli na czas, 

prawdopodobnie musielibyśmy odebrać poród. Jesteśmy 

pod ogromnym wrażeniem, jak szybko się to wszystko 

wydarzyło. Po porodzie, wróciliśmy na trasę i dojechaliśmy 

do Brukseli z zaledwie 2-godzinnym opóźnieniem.  

 

 

O FlixBusie 

FlixBus to wiodący w Polsce i Europie operator międzymiastowych połączeń autobusowych, który od 2013 roku oferuje wygodny 

sposób podróżowania na każdą kieszeń. Inteligentne planowanie sieci, nowoczesny system informatyczny oraz unikalny model 

biznesowy pozwoliły FlixBusowi stworzyć największą sieć połączeń autobusowych w Europie, realizując 350 000 połączeń dziennie do 

2000 destynacji w 29 krajach. W Polsce FlixBus oficjalnie wystartował pod koniec 2017 roku. W 2018 roku uruchomił tam ponad 40 

krajowych i zagranicznych tras i przewiózł ponad 4 miliony pasażerów. 

FlixBus uosabia doświadczenie i jakość poprzez ścisłą współpracę z ponad 250 lokalnymi partnerami autobusowymi. Zespół FlixBusa 

zajmuje się planowaniem sieci, obsługą klienta, zarządzaniem jakością, marketingiem i sprzedażą, jak również rozwojem biznesu i 

technologii. Lokalni partnerzy autobusowi są odpowiedzialni za codzienne operacje oraz za flotę zielonych FlixBusów, wszystko z 

zachowaniem najwyższego komfortu i standardów bezpieczeństwa. Zielone FlixBusy przewiozły już ponad 100 milionów klientów w 

całej Europie i stworzyły setki miejsc pracy w branży. www.flixbus.pl 


