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Vážení cestující,
spojte návštěvu jedinečného Lednicko-valtického areálu s železniční
romantikou! Během léta 2013 k tomu budete mít celou řadu příležitostí
– z Břeclavi do Lednice a zpět pro vás vypravíme o víkendech a svátcích
zvláštní vlaky, ve kterých na vás dýchne neopakovatelná atmosféra
cestování po kolejích v časech, které si už většina z nás nepamatuje.
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Kostel Navštívení Panny Marie v Poštorné
V sezoně 2013 je prohlídka kostela s průvodcem i návštěva úžasné
vyhlídky z věže kostela mimořádně zdarma. Otevřeno v červnu a září
o víkendech, v červenci a srpnu každý den, vždy od 10 do 18 hodin.

V úseku Břeclav–Lednice vlaky zastavují ve všech stanicích a zastávkách.
Do parního vlaku na zastávkách Poštorná, Charvátská Nová Ves a Lednice
rybníky je povolen nástup a výstup pouze v prvním voze.

Cyklomuzeum Břeclav
Ve Velo Pavilonu, který se nachází v parku před nádražím, je k vidění na
62 jízdních kol, letité koloběžky, kočárky, motocykl Puch či vysoké kolo
Coventry z r. 1885. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin.
Lednice
V Lednici si nenechte ujít památky Lednicko-valtického areálu, který
je od roku 1996 zapsán na Seznamu světového kulturního dědictví
UNESCO – zámek, zámecký skleník, zámecká kaple nebo Minaret, ke
kterému je možné vydat se pěšky unikátním zámeckým parkem.

Lednické parní léto
V rámci speciálních vyjížděk na trati Břeclav–Lednice můžete okusit pravou
železniční nostalgii ve vláčcích tažených parní lokomotivou „Skaličák“!
Ve vlaku je zařazen bufetový vůz s občerstvením, jihomoravskými víny
a prodejem upomínkových předmětů.
29. 6., 27. 7., 31. 8. a 28. 9.
Přímo na nádraží v Lednici pro vás připravila restaurace Myslivna
občerstvení a prodej zabijačkových specialit.
V bufetovém voze můžete zakoupit vína ze Zámeckého vinařství
Bzenec. Vína z tohoto vinařství se stala Šampionem Salonu
vín ČR 2013, kde je lze také v nedalekých Valticích ochutnat.

jednosměrná jízdenka 30 Kč/parní vlak 60 Kč
zpáteční jízdenka 45 Kč/parní vlak 90 Kč
děti od 6 do 15 let 50% sleva
držitelé průkazu ZTP a ZTP/P 75% sleva
držitel Rodinného pasu může v neděli cestovat historickým
motoráčkem s dítětem zdarma
Partneři akce:

Jízdy historických motoráčků
Historické motoráčky z 50. let minulého
století „Hurvínek“ jedou v sobotu, v neděli
a o svátcích od 11. 5. do 29. 9. 2013 kromě
dnů Lednického parního léta. V prvním vlaku
z Břeclavi (odj. v 9:10 hod.) a posledním
z Lednice (odj. v 16:25 hod.) přeprava
jízdních kol zdarma!
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