
                                                                                                                             

                                                                                                                                   
 

 

 

Praha, 5. listopadu 2010 

S jízdenkou �D levn�ji do galerií v Dráž�anech 

�eské dráhy navázaly spolupráci s dalšími zahrani�ními partnery 
a v rámci zákaznického programu �D Bonus nabízí cestujícím slevy 
do dráž�anského Reziden�ního zámku, galerie Albertinum �i do 
Obrazárny starých mistr� ve Zwingeru (Residenzschloss, Gallery 
Albertinum, Gemäldegalerie Alte Meister). S mezinárodní jízdenkou 
odkudkoliv z �eské republiky do Dráž�an dostanou zákazníci 25% slevu 
na vstupném do jednoho z t�chto objekt�.  
 
Vyjmenované objekty jsou sou�ástí Staatliche Kunstsammlungen Dresden, které pat�í mezi 
renomovaná sv�tová muzea. Dnes ho tvo�í celkem dvanáct muzeí, které každoro�n� navštíví 
miliony lidí. „Dráž�any jsou pro naše turisty tradi�ní destinací. Lze tam snadno dojet p�ímými spoji 
kategorie EuroCity a díky nabídce eTiket� i velmi levn�. Letos jsme za�ali k eTiketu Dráž�any navíc 
prodávat také jízdenky na tamní m�stskou dopravu nebo na letišt�,“ vysv�tluje manažerka �D Bonusu 
Viktoria O'Rourke. „A protože zájem o návšt�vu m�sta roste, rozhodli jsme se nabídnout našim 
zákazník�m další bonus v podob� zlevn�ného vstupného, podobn� jako to funguje s víde�skou 
Albertinou. Do Reziden�ního zámku a do Obrazárny starých mistr� ve Zwingeru tak cestující �D 
zaplatí za zlevn�nou vstupenku 7,50 eur, do Albertina 6 eur. Jednu jízdenku na vlak je možné 
využít k získání slevy jen do jednoho z t�chto objekt�.“ 

Slevu poskytují vybraná muzea automaticky po p�edložení platné mezinárodní jízdenky z �R do 
Dráž�an. 

„Slevy do dráž�anských muzeí ale nejsou první. V N�mecku jsme už nap�íklad vyjednali slevu 
na tzv. Nürnberg and Fürth Card, která slouží jako pr�kazka na MHD a zárove� jako muzejní 
karta oprav�ující k volnému vstupu do 49 muzeí a památek ve m�st� Norimberk a Fürth. Po 
p�edložení In-karty �D si p�itom tuto kartu zakoupí naši zákazníci se slevou 4 EUR, tedy za 
kone�nou cenu 17 EUR,“ uzavírá Viktoria O'Rourke. 

Výhodné jízdenky eTiket do Dráž�an 

�eské dráhy nabízejí pro cesty do Dráž�an výhodné internetové jízdenky – eTikety. Nejvýhodn�jší 
jsou jednodenní zpáte�ní jízdenky eTiket za 553 K� (22 EUR) ve 2. t�íd� a za 829 K� (33 EUR) 
v 1. t�íd�. Jednosm�rný eTiket Praha – Dráž�any v kombinaci s m�stskou dopravou VVO 
(Verkehrsverbund Oberelbe) stojí 578 K� (23 EUR), zpáte�ní pak 653 K� (26 EUR). Jízdenku je možné 
zakoupit i ve variant� z Brna nebo ve variant� pro 1. t�ídu. Pokud chcete strávit v Dráž�anech více dn�, 
pak vám nabízíme jednosm�rnou jízdenku Praha – Dráž�any za 477 K� (19 EUR) nebo zpáte�ní za 
954 K� (38 EUR). Jízdenky jsou vázány na konkrétní spoje a jejich po�et je limitován. Více informací 
najdete na www.cd.cz (v sekci Cestování do zahrani�í – Speciální nabídky – �D Low cost), jízdenky 
se prodávají na www.cd.cz/eshop. 
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