
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Praha, 30. prosince 2010 

V lednu do Dráž ďan za 9 EUR 

Od pond ělí 3. ledna za čnou České dráhy na svém eShopu na internetové 

adrese www.cd.cz/eshop prodávat speciální ak ční jízdenky z Prahy do 

Drážďan a zpět. Cena jednosm ěrného ČD Tipu Dráž ďany je 9 EUR, 

zpáteční stojí dvakrát tolik. Jízdenky ČD Tip Drážďany platí ve druhé 

vozové t řídě vybraných vlak ů EuroCity. Jejich prodej bude probíhat na 

eShopu ČD do 9. ledna nebo do vyprodání kontingentu.  

 

Jízdenku si mohou cestující zakoupit na kterýkoliv den v období od 6. do 31. ledna 2011, 

nejpozd ěji však 3 dny p řed plánovanou cestou.  

 

Přepravní podmínky: 

• jízdní doklady jsou jednosměrné (vždy výchozí z ČR) nebo zpáteční (vždy výchozí z ČR), 

• platí pro 2. vozovou třídu, doplatek do 1. třídy není možný, 

• doklady se zakupují výhradně přes eShop ČD, 

• při jedné transakci lze zakoupit max. 5 jízdenek ČD Tip, 

• nabídku lze využít pouze do vyčerpání stanoveného limitu počtu jízdenek na vlak a den (kontingent), 

• u nabídky ČD Tip nelze z důvodů na straně vrátit ani vyměnit, 

• jízdný doklad platí pouze ve vlaku (vlacích), který je na jízdním dokladu uveden, 

• neoznačený jízdní doklad je neplatný,  

• jízdní doklady lze zakupovat a následně použít pouze v rámci vymezeného období (u zpátečních 

jízdenek volí cestující cestu zpět do 31. 1. 2010), 

• předprodej je vždy ukončen 3 dny před odjezdem, 

• při koupi zpátečního ČD Tipu je cena dvojnásobná, 

• další podmínky jsou shodné jako u ostatních eTiketů/SporoTiketů Evropa. 

S ČD Tipem levn ěji do muzea 
 
Jízdenku ČD Tip lze zároveň využít pro získání slevy do drážďanského Rezidenčního zámku, galerie 

Albertinum nebo do Obrazárny starých mistrů ve Zwingeru. S mezinárodní jízdenkou odkudkoliv 

z České republiky do Dráž ďan, tedy i s ČD Tipem, dostanou zákazníci 25% slevu na vstupném. 

Do Reziden čního zámku nebo do Obrazárny starých mistr ů ve Zwingeru tak cestující ČD zaplatí 

za zlevn ěnou vstupenku 7,50 eur, do Albertina 6 eur. Jednu j ízdenku na vlak je možné využít 

k získání slevy jen do jednoho z t ěchto objekt ů. 



Mgr. Radek Joklík 
vedoucí tiskového oddělení – tiskový mluvčí ČD  

M: 724 845 091, T: 972 232 532 

hotline tiskového oddělení ČD: 724 977 822, press@cd.cz 

Informace o Českých drahách, a. s. 

Akciová společnost České dráhy patří k předním železničním dopravcům v rámci Evropské unie. V roce 2009 využilo její spoje 

přes 163 milionů cestujících. V jízdním řádu 2009/10 vypraví České dráhy průměrně 7 500 spojů každý den.  

Díky dořešení financování veřejné železniční dopravy může národní dopravce pokračovat v masivní obnově vozidlového parku. 

V roce 2009 investovaly České dráhy do modernizací a do nákupu nových vozidel přes 4 miliardy korun, v roce 2010 to bude 

5 miliard. S tím samozřejmě úzce souvisí zlepšováním kvality všech poskytovaných služeb. 

Pro snadnou orientaci cestujících vytvořily České dráhy nové webové stránky www.cd.cz a veškeré informace o spojích a cenách 

získají klienti 24 hodin také na lince Kontaktního centra 840 112 113. Na eShopu Českých drah nebo přes Kontaktní centrum je 

možné nakupovat jízdní doklady na vlaky všech kategorií (Os, Sp, R, Ex, IC, EC a SC). Zároveň zde dopravce nabízí výběr 

levných eTiketů do zahraničí a akčních zpátečních jízdenek ČD Tip do okolních zemí. 

 

 

 


