ODJEZDY VLÁČKU

Velké Losiny

Vláček jezdí stále dokola.
(1 okruh = od zámku k zámku)
Víkendy a svátky
a pracovní dny
mimo pondělí

Zámek

(trvalý spoj)

Zámek

(jezdí pouze při větším počtu
osob po domluvě s řidičem )

spoj
č. 1

spoj
č. 2

spoj
č. 3

spoj
č. 4

spoj
č.5

spoj
č. 6

spoj
č. 7

10.15 11.15 12.15 13.15 14.15 15.15 16.15
10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 15.45 16.45

Cena 1 okruhu:
dospělí 70 Kč, děti 50 Kč
Dětské jízdné do výšky 140 cm.

Můžete si také objednat jízdu k dřevěným kostelíkům
v Žárové a Maršíkově, nebo noční jízdu. Vláček je vhodný pro
školní výlety a zájezdy. Jízdou Vás bude provázet
poučný, historický výklad.
Omlouváme se za případné zpoždění
Aktuální polohu vláčku, čas příjezdu na zastávku nebo
zpoždění vláčku zjistíte na tel. čísle:

+ 420 602 426 046, www.lazenskyexpres.cz

LÁZEŇSKÝ
EXPRES
Papírna

-ZASTÁVKA NA ZNAMENÍ-

Vláček projíždí v tyto časy
Papírna

- zastávka na znamení

10.19 11.19 12.19 13.19 14.19 15.19 16.19

(trvalý spoj)

Papírna

- zastávka na znamení
(jezdí pouze při větším počtu
osob po domluvě s řidičem )

10.49 11.49 12.49 13.49 14.49 15.49

V přípdě ze na zastávce ZÁMEK nenastoupí
žádný cestující, vláček nejede
Projížďka trvá jednu hodinu včetně 30-ti minutové
přestávky na zastávce ZÁMEK

Cena 1 okruhu:
dospělí 70 Kč, děti 50 Kč
Dětské jízdné do výšky 140 cm.

Můžete si také objednat jízdu k dřevěným kostelíkům
v Žárové a Maršíkově, nebo noční jízdu. Vláček je vhodný pro
školní výlety a zájezdy. Jízdou Vás bude provázet
poučný, historický výklad.
Omlouváme se za případné zpoždění
Aktuální polohu vláčku, čas příjezdu na zastávku nebo
zpoždění vláčku zjistíte na tel. čísle:

+ 420 602 426 046, www.lazenskyexpres.cz

LÁZEŇSKÝ
EXPRES
Koupaliště

-ZASTÁVKA NA ZNAMENÍ-

Vláček projíždí v tyto časy
Koupaliště

- zastávka na znamení

10.23 11.23 12.23 13.23 14.23 15.23 16.23

(trvalý spoj)

Koupaliště

- zastávka na znamení
(jezdí pouze při větším počtu
osob po domluvě s řidičem )

10.53 11.53 12.53 13.53 14.53 15.53

V přípdě ze na zastávce ZÁMEK nenastoupí
žádný cestující, vláček nejede
Projížďka trvá jednu hodinu včetně 30-ti minutové
přestávky na zastávce ZÁMEK

Cena 1 okruhu:
dospělí 70 Kč, děti 50 Kč
Dětské jízdné do výšky 140 cm.

Můžete si také objednat jízdu k dřevěným kostelíkům
v Žárové a Maršíkově, nebo noční jízdu. Vláček je vhodný pro
školní výlety a zájezdy. Jízdou Vás bude provázet
poučný, historický výklad.
Omlouváme se za případné zpoždění
Aktuální polohu vláčku, čas příjezdu na zastávku nebo
zpoždění vláčku zjistíte na tel. čísle:

+ 420 602 426 046, www.lazenskyexpres.cz

ODJEZDY VLÁČKU

Velké Losiny

Vláček jezdí stále dokola.
(1 okruh = od zámku k zámku)
Víkendy a svátky
a pracovní dny
mimo pondělí

Zámek

(trvalý spoj)

Zámek

(jezdí pouze při větším počtu
osob po domluvě s řidičem )

spoj
č. 1

spoj
č. 2

spoj
č. 3

spoj
č. 4

spoj
č.5

spoj
č. 6

spoj
č. 7

10.15 11.15 12.15 13.15 14.15 15.15 16.15
10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 15.45 16.45

Tento jízdní řád je platný pro odjezdy ze zastávky ZÁMEK.

Cena 1 okruhu:
dospělí 70 Kč, děti 50 Kč
Dětské jízdné do výšky 140 cm.

Můžete si také objednat jízdu k dřevěným kostelíkům
v Žárové a Maršíkově, nebo noční jízdu. Vláček je vhodný pro
školní výlety a zájezdy. Jízdou Vás bude provázet
poučný, historický výklad.
Omlouváme se za případné zpoždění
Aktuální polohu vláčku, čas příjezdu na zastávku nebo
zpoždění vláčku zjistíte na tel. čísle:

+ 420 602 426 046, www.lazenskyexpres.cz

