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Navštivte s ČD  
adventní trhy  
v Českém Krumlově

Parním vláčkem na advent  
a oslavy 20. výročí zápisu 
města na seznam UNESCO

co navštívit  ■  jízdní řád  ■  ceny jízdného

Partneři akce: Za podpory:

8. prosince 2012

Výhodná nabídka

Výlet pořádáme ve spolupráci s městem Český 
Krumlov. Zakoupíte-li si jízdenku na parní vlak, můžete 
mít dvě karty Český Krumlov Card za cenu jedné, 
tedy 200 Kč. Získáte tak volný vstup do Hradního muzea 
a Zámecké věže, do Regionálního muzea, do Musea 
Fotoatelier Seidel a do Egon Schiele Art Centra.



Vážení příznivci železniční historie,

druhou adventní sobotu pro vás vypravíme z Českých Budějovic 
nostalgický parní vlak do předvánočního Českého Krumlova. 
Vydejte se s námi zimní krajinou vláčkem s lokomotivou 
„Kafemlejnek“ v čele, ve kterém vám na cestu zahraje hudební 
skupina Lakomá Barka!

Z železniční stanice odveze cestující vlaku ke vstupu do 
historického centra města (Špičák) bezplatný bus. Nazpět ze 
Špičáku k vlaku bus odjíždí v 17:00 hod.

Z důvodu omezeného počtu míst ve vlaku je nutné si místa 
rezervovat na telefonu 972 544 691 nebo e-mailu jiznicechy@cd.cz

Více informací na www.cd.cz/jiznicechy

Co navštívit

Ceny jízdného

Rezervace

Jízdní řád

■  adventní trhy

■  zpívání vánočních koled

■  Hradní muzeum

■  Regionální muzeum

■  Museum Fotoatelier Seidel s divadelními prohlídkami  
„Foto pro věčnost“ 

■  Egon Schiele Art Centrum

■  Základní jízdné 200 Kč (platí pro cestu tam i zpět)

■  Snížené jízdné 100 Kč (platí pro děti od 6 do 15 let,  
platí pro cestu tam i zpět)

■  Rodinné jízdné 500 Kč (2 dospělí + max 3 děti do 15 let,  
nebo 2 děti do 18 let, platí pro cestu tam i zpět)

■  Děti do 6 let, Sport Karta+ Vltava-Dunaj,  
Donau-Moldau-Verbund Ticket zdarma

Tam Stanice Zpět

10:31 České Budějovice 19:11

10:38 České Budějovice jižní zast. 19:05

10:48 Boršov nad Vltavou 18:55

11:55 Křemže 18:35

12:00 Holubov 17:50

12:15 Zlatá Koruna 17:37

12:24 Český Krumlov 17:25


