Cenník 2018:
Pravidelné vlaky pod a cestovného poriadku v sezóne od 30. 3. do 15. 9. 2018:
Základné cestovné: Jedna trasa: 9,- € (platí vždy tam aj spä - jednosmerné cestovné neexistuje)

avy: (z avy nie je možné kombinova )
Skupiny nad 20 cestujúcich: spolo ný lístok – na každých ukon ených 20 cestujúcich 1 zdarma.
Dve trasy:

ava 5 %

Tri trasy: z ava 10%
Rodiny: (dvaja rodi ia - platí aj pre starých rodi ov) s max. 4 de mi nad 6 rokov:
ava 20 % (platí iba pri zakúpení cestovného lístka na 2 a viac trás)
Polovi né cestovné:
Deti 6 – 14,99 rokov, die a do 5,99 rokov bez sprievodu platiaceho cestujúceho, študenti s ISIC, ITIC,
P a Z P-S, seniori nad 62 rokov
Zdarma:
Deti do 5,99 rokov v sprievode platiaceho cestujúceho, ko ík, pes, bicykel a oslávenci v de svojich
narodenín
Školské výlety:
Na každých za atých 20 žiakov (u MŠ 10) jeden dozor zdarma, ostatný dozor platí ako žiaci ZŠ.
MŠ: Jedna trasa: 3,- € Dve trasy: 4,- € Tri trasy: 5,- €
ZŠ a ostatné školy: Jedna trasa: 4,- € Dve trasy: 5,- € Tri trasy: 6,- €
Všetky cestovné lístky sú spiato né, neprenosné a platia jeden de na zakúpených trasách, cestu je
možné ubovo ne preruši – t. j. pokra ova , alebo sa vráti iným vlakom spä . Jednosmerné
cestovné neexistuje. Ceny sú jednotné aj pri nástupe zo všetkých medzi ahlých zastávok na trase.
Cestujúci s rezerváciou majú prednos .

Mimoriadne vlaky po as celého roku:
Mimoriadne vlaky je možné objedna celoro ne kedyko vek na všetkých troch trasách. Ceny sú
tvorené dohodou. Platí cestovné ako pre pravidelné vlaky – minimálne však treba zaplati 20 celých
cestovných lístkov a príplatky za alšie služby pod a dohody (parná lokomotíva, ob erstvenie, piknik
v prírode, hudba, salónny voze , fotografovanie historických súprav s drevom a pod.). Súpravy
všetkých mimoriadnych vlakov za ínajú a kon ia v iernom Balogu, asy odchodov mimoriadnych
vlakov sú individuálne, musia sa však prispôsobi a môžu by spájane s ostatnými vlakmi pod a
momentálnej dopravnej situácie. Max. kapacita našich vlakov je 500 osôb.
Príplatky:
Zbojnícky prepad vlaku: 100,- €, udová muzika do vlaku: 150,- €/hod, Harmonikár do vlaku: 40,€/hod, Ob erstvenie do vlaku (prípitok, syry, pagá e, obložené chleby): 5,50 €/os, Pripojenie a
príprava parnej lokomotívy (treba objedna 24 hod vopred): 350,- €, Pripojenie salónneho voz a
s 1. triedou alebo bufetového voz a s obsluhou (kapacita 15 alebo 35 osôb): 50,- €
Parné vlaky pre fotografov: od 1 500,- €/de
Letná škola parných ruš ovodi ov: 399,- €
- treba objedna 48 hod vopred, len v letnom období od 8.00 do16.00 hod. Na tento as sa stanete
kuri om i strojvodcom parnej lokomotívy (samozrejme pod odborným dozorom). Parná lokomotíva s
jedným vagónikom pre Vašich blízkych (max. 10 osôb) pôjde postupne po všetkých troch trasách pod
Vašim vedením. V cene je aj obed pre Vás a cestovné pre Vašich blízkych.

