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V neděli 27. června jsme pro vás přichystali zajímavý
program na svitavském nábřeží na ulici Tkalcovská.
Jízdy parního vlaku

Jízdenky

Jízdy parního vlaku v Zábrdovicích mezi mostkem u ulic Tkalcovské
a Pastrnkovy a ulicí Křenovou.

PARNÍ VLAK Tkalcovská - Křenová a zpět

Cyklodrezínky - Dagmar, Lenka a Anička

Samostatné jízdy cyklodrezínkami mezi mostkem u ulic Tkalcovské a
Pastrnkovy a Teplárnami Brno na ul. Špitálka. Jde o 3 cyklodrezínky
pojmenované Dagmar, Lenka a Anička. Půjde o jejich první veřejné
představení. Jsou určeny pro obec Hevlín, kde budou následně
dostupné pro turisty na tamní obecní trati.

Děti do 18 let,
studenti do 26 let,
osoby nad 65 let,
ZTP, pes

Děti
do 6 let,
kočárek

30
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ŚLAPENKA Tkalcovská - Špitálka a zpět

30

15

zdarma

HISTORICKÝ BUS (1 jízda)
Nám. Svobody - Plynárenská nebo zpět

30

15

zdarma

Základní

Jak koupit jízdenku
Jízdenky na parní lokomotivu a cyklodrezíny koupíte na místě. Jízdenky na historický
autobus přímo před nástupem nebo v autobusu.

Jízdy historického autobusu
Svoz historickým busem z náměstí Svobody na ulici Tkalcovskou.
Jména drezínek a romantická trasa podél Svitavy přímo vybízí
k tomu, aby se akce nesla v pohádkovém duchu. Možná na místě
potkáte i místního hastrmana nebo aspoň jeho stopy...

Změna programu vyhrazena.

Sledujte na www.idsjmk.cz a www.ignisbrunensis.cz
Národní dopravce

Tiskové chyby vyhrazeny

Navštivte stánek IDS JMK u řeky Svitavy u mostku Tkalcovská - Pastrnkova. Těšíme se na Vás.
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DO SLAVKOVA U BRNA NA ZÁMEK PARNÍM
VLAKEM A HISTORICKÝM AUTOBUSEM

POHÁDKOVÉ NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVITAVY
S CYKLODREZÍNKAMI A PARNÍM VLAKEM

V sobotu 26. června jsme pro vás přichystali jízdy parního vlaku
a historických autobusů mezi Brnem a Slavkovem s možností
přikoupení prohlídky slavkovského zámku za zvýhodněnou cenu.

Na neděli 27. června jsme pro vás přichystali zajímavý program
na svitavském nábřeží na ulici Tkalcovská.
Doprava na místo historickým autobusem

Parní vlak odjíždí z Hlavního nádraží v 11:05 a 15:05. Ve Slavkově jsou od
vlaku zajištěny návazné historické autobusy, které vás svezou na zastávku
Poliklinika, odkud pohodlně dojdete k zámku. Jednosměrná jízdenka parním
vlakem Brno - Slavkov: základní 100 Kč / zlevněná 50 Kč.
Do Slavkova u Brna můžete jet také historickými autobusy. Autobusy jedou z
Brna, náměstí Svobody v 11:10, 13:10 a 15:35 (bez prohlídky zámku) z ústí
ulice Rašínovy. Ve Slavkově přijedou také na zastávku Poliklinika. Jednosměrná
jízdenka historickým autobusem Brno - Slavkov nebo zpět základní 50 Kč /
zlevněná 25 Kč.

Cyklodrezínky - Dagmar, Lenka a Anička

Samostatné jízdy cyklodrezínkami mezi ulicemi Tkalcovská
a Špitálka. Jde o 3 cyklodrezínky pojmenované Dagmar,
Lenka a Anička. Půjde o jejich první veřejné představení.
Jsou určeny pro obec Hevlín, kde budou následně dostupné
pro turisty na tamní obecní trati.

p o p rv é
v Br ně

Jízdy parního vlaku

Jízdy parního vlaku v Zábrdovicích mezi mostkem u ulic Tkalcovské a
Pastrnkovy a ulicí Křenovou.

Ceny každné z atrakcí základní 30 Kč / zlevněná 15 Kč.

Jízdenky si rezervujte předem na eshop.idsjmk.cz
Národní dopravce

Tiskové chyby vyhrazeny

Jízdenky
Jízdenky jsou vydávány pro konkrétní odjezd, v němž je garantováno místo
k sezení. Proto je nutné si koupit zvlášť jízdenku tam a zvlášť zpět. Pokud odjezd
zmeškáte, je možné využít i další odjezdy v daném směru, ale jen pokud v nich
bude dostatečná kapacita. Jízdenky koupíte na: eshop.idsjmk.cz (je nutné se
zaregistrovat) a vyzvednete si je před odjezdem v Kontaktním centru pod hlavní
halou Hlavního nádraží v Brně. Zbylé jízdenky budou v prodeji vždy hodinu před
odjezdem vlaku z Brna také na Kontaktním centru.

Svoz historickým autobusem z náměstí Svobody na místo konání akce od
10:00 do 16:00 každou celou hodinu.

