
Pardubický spolek historie železniční dopravyPardubický spolek historie železniční dopravyPardubický spolek historie železniční dopravyPardubický spolek historie železniční dopravy    
http://www.pshzd.cz, E-mail: pshzd@email.cz, tel.: 604 926 620, 776 253 532, 

 

 

Vás Vás Vás Vás vvvv    sobotu sobotu sobotu sobotu     
22. listopadu22. listopadu22. listopadu22. listopadu    2014201420142014        

srdesrdesrdesrdečně zve načně zve načně zve načně zve na 
 

(P(P(P(PŘED)ŘED)ŘED)ŘED) MIKULÁŠSKÝ VLAKMIKULÁŠSKÝ VLAKMIKULÁŠSKÝ VLAKMIKULÁŠSKÝ VLAK    
vevevevedený soupravou historických motorových vozdený soupravou historických motorových vozdený soupravou historických motorových vozdený soupravou historických motorových vozůůůů    MI3I.I HurvínekMI3I.I HurvínekMI3I.I HurvínekMI3I.I Hurvínek    

do Choltic spojený s doprovodným programemdo Choltic spojený s doprovodným programemdo Choltic spojený s doprovodným programemdo Choltic spojený s doprovodným programem    
a výletem do Hea výletem do Hea výletem do Hea výletem do Heřřřřmanova Mmanova Mmanova Mmanova Měěěěstce.stce.stce.stce.    

 

    

TAM: Pardubice hl. n. odjezd 9.00, Choltice příjezd 9.45 
ZPĚT: Choltice odjezd 13.40, Pardubice hl. n. příjezd 14:10 

    

����    Ve vlaku i na nádraží v Cholticích možnost občerstvení v prostředním voze vlaku a prodej  
    upomínkových předmětů 
����    Možnost prohlídky choltického zámku a městečka, na nádraží od cca 11.00 doprovodný 
    program 
����    Možnost prohlídky sklípku ing. Horáka s ochutnávkou vín; zde též malá zahradní železnice 
���� Možno využít bezplatné dopravy z nádraží do středu města a zpět 
����    Mikulášská nadílka ve vlaku začíná ve 12.40 
 

Pouze pro cestující zvláštního vlaku z Pardubic platící plnou cenu! 
����    Čert s Mikulášem ve vlaku při cestě zpět do Pardubic. Kdo zlobil skončí v pytli! 
 

Jednotná cena 140,- Kč (zahrnuje jízdu vlakem, čerta, Mikuláše a drobnou nadílku pro děti.) 
Neplatí slevy ani režijní výhody ČD a dalších dopravců! 

Nutná rezervace míst na výše uvedených telefonních číslech nebo e-mailu!    

Výletní vlak do Heřmanova Městce 
TAM: Choltice odjezd 10:50, Heřmanův Městec příjezd 11:00 

ZPĚT: Heřmanův Městec odjezd 11:10, 1 Choltice příjezd 11.20 
Pro cestující (před) Mikulášského vlaku z Pardubic jízdné v ceně vstupenky mikulášského vlaku. 
Pro cestující z Choltic, H. Městce jednotné jednosměrné jízdné 35,-/25,-Kč; zpáteční 50,-/35,- Kč 

Neplatí slevy ani režijní výhody ČD a dalších dopravců! V této ceně není zahrnuta Mikulášská nadílka! 

� 

Bližší informace o programu této a o konání dalších akcí získáte na výše uvedených 
internetových stránkách, e-mailu a telefonních číslech. Změna programu vyhrazena! 
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CZ LOKO, a. s. - Letohradské strojírny, s. r. o.; České dráhy, a. s., DHV Lužná u Rakovníka, DKV Č. Třebová, ROC Pardubice, 
RSM Hradec Králové; Dopravní podnik města Pardubic, a. s.; Lokálka Group, železniční spolek Rokycany; 

MAS Železnohorský region; Město Slatiňany; Městys Choltice, Městský obvod Pardubice VII; Ministerstvo kultury ČR; 
Pardubický kraj; Statutární město Pardubice; Správa železniční dopravní cesty, s. o., OŘ Hradec Králové; 

Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera a mnoho dalších.    


