BŘECLAV–LEDNICE
A ZPĚT

Historickými vlaky
Motorový vlak „Hurvínek“
FOTO © MILAN VOJTEK

JÍZDNÉ

Motoráček

do Lednice

Parní vlak

• jednosměrné 40 Kč

• jednosměrné 80 Kč

• zpáteční 60 Kč

• zpáteční 120 Kč

Děti 6–18 let, žáci a studenti 18–26 let, cestující 65+, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P sleva 75 %.
Sleva přepravného za psy a jízdní kola 75 %. Přeprava kočárků ve všech vlacích zdarma, je
možná jen do kapacity soupravy a před jízdními koly má vždy přednost. V parních vlacích nelze
přepravovat jízdní kola.

PŘEDPRODEJ

Prodej jízdenek ve všech pokladnách ČD od 24. 4. 2021 nebo přímo ve vlaku.
Více informací získáte ve všech pokladnách ČD.

DALŠÍ INFORMACE

S ohledem na vývoj epidemické situace a opatření vlády ČR doporučujeme
si před plánovanou návštěvou, danou akcí nebo jízdou ověřit aktuální situaci
na našem webu.

www.cdnostalgie.cz

Parní lokomotiva „Šlechtična“
FOTO © JOSEF VENDOLSKÝ

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

květen–září 2021

Lednice

Nostalgické jízdy za krásami
Lednicko-valtického areálu

Stav k 1. 5. 2021

Zajeďte si s námi na výlety plné zámecké a historické atmosféry.
O víkendech a svátcích od 1. května do 5. září se můžete svézt
motoráčkem „Hurvínkem“. Vypraven bude i nostalgický vlak
s historickými vagony tažený parní lokomotivou „Šlechtičnou“,
který pojede 22. května a 11. září, a bude v něm zařazen i bufetový vůz.
CO NÁS ČEKÁ

• Lednicko-valtický areál
Romantický areál s mnoha památkami je od roku 1996 zapsán
na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Navštívit lze zámek,
zámecký skleník, jízdárny, minaret nebo vyzkoušet plavbu zámeckým
parkem.
• Muzeum Lednice
Přeneste se zpět do období první republiky v muzeu na Zámeckém
náměstí v budově infocentra s názvem „Lednice dávná – Jak se žilo
za tatíčka Masaryka“.

PRAGA RND

• Bufetový vůz
Ve dnech jízd parních vlaků je pro vás uprostřed soupravy zařazen
bufetový vůz s nabídkou občerstvení a upomínkových předmětů.
Přímo na nádraží v Lednici pro vás připravila restaurace Myslivna
prodej grilovaných a zvěřinových specialit, víno a další občerstvení.
• Historický „busík“ PRAGA RND
Svezte se tímto veteránem po Lednici. Jízdné se platí přímo u řidiče.
Vyhlídkové jízdy se uskuteční 22. 5. a 11. 9. Autobus bude odjíždět
od nádraží v 9:49, 11:48 a 13:48.
• Motoráček „Hurvínek“ jede o víkendech a státních svátcích
od 1. 5. do 5. 9. (mimo 22. 5.).
• Parní jízdy se uskuteční 22. 5. a 11. 9.

Muzeum „Lednice dávná – Jak se žilo za tatíčka Masaryka“

• Muzeum hraček Lednice
Víte, jak vznikl plyšový medvídek? Viděli jste panenku, která přežila
bombardování v Drážďanech? Nechte se okouzlit nostalgií vzniku
historických hraček z 19. a 20. století a vraťte se do svého dětství
v muzeu plném retrohraček.

Dospělí cestující získají po předložení jízdenky z parního vlaku 20% slevu v Muzeu Lednice,
Muzeu hraček Lednice a při jízdě historickým „busíkem“ PRAGA RND.
Změna programu a nasazení historických vozidel vyhrazena.

JÍZDNÍ ŘÁD
STANICE

TAM

Břeclav

9:11

11:10

13:10

15:10

Boří les

9:16

11:15

13:15

15:15

Poštorná

9:21

11:20

13:20

15:20

Charvátská Nová Ves

9:25

11:24

13:24

15:24

Lednice rybníky

9:35

11:34

13:34

15:34

Lednice

9:39

11:38

13:38

15:38

Lednice

10:20

12:20

14:20

16:20

Lednice rybníky

10:25

12:25

14:25

16:25

Charvátská Nová Ves

10:35

12:35

14:35

16:35

Poštorná

10:39

12:39

14:39

16:39

Boří les

10:44

12:44

14:44

16:44

Břeclav

10:49

12:49

14:49

16:49

STANICE

Muzeum hraček
Lednice

ZPĚT

V úseku Břeclav–Lednice a zpět vlaky zastavují ve všech stanicích a zastávkách.

