
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Brno, 12. ledna 2011 

České dráhy nabízejí ČD WELLNESS a navíc 
program s pr ůvodcem „Zah řejte se a putujte 
s námi“ 
Po úsp ěšném lo ňském ro čníku p řipravily České dráhy pro své cestující 
ve spolupráci s Lázn ěmi Lednice, Zámkem Lednice a restaurací Obecní 
dům v Lednici produkt ČD WELLNESS. Cestující si tak jízdu z Brna 
do Lednice historickým motorovým vozem z 50. let zv aným „Hurvínek“ 
zpříjemní návšt ěvou lázní, prohlídkou lednického zámku a chutným 
obědem. České dráhy nabízejí tyto speciální balí čky na ned ěle 
16. a 30. ledna, 13. a 27. února, 13. a 27. b řezna. Vedle této nabídky 
přicházejí ČD s novým programem s pr ůvodcem „Zah řejte se a putujte 
s námi“. Každou poslední ned ěli v m ěsíci (30. 1., 27. 2., 27. 3.) mohou 
zájemci vyrazit historickým motorá čkem z Brna do B řeclavi. Program 
mimo jiné zahrnuje prohlídku Lichtenštejnského domu , plavbu lodí 
po Dyji se sva řákem nebo ochutnávku špi čkových vín. Kapacita 
pro Wellness je 90 míst, pro program s pr ůvodcem v B řeclavi 48.  

 
„Na jízdu z Brna do Lednice a zp ět je vždy vypraven historický motorový v ůz z 50. let minulého 
století. Sou částí balí čku je p ůlhodinová návšt ěva bazénu a zvolená procedura v lázních, dále 
také neobvyklá zimní prohlídka Zámku Lednice. Resta urace Obecní d ům všem držitel ům 
speciální jízdenky poskytne slevu na hotová jídla v e výši 10 %, nebo nabízíme ob ěd p římo 
v Lázních Lednice za zvýhodn ěnou cenu. Každý cestující obdrží spolu s jízdenkou mapku 
Lednice a rámcový časový harmonogram. B ěhem jízdy bude v »Hurvínku« zajišt ěno 
občerstvení, kde si cestující budou moci zakoupit tepl é i studené nápoje,“ uvádí Pavel Karšulín, 
ředitel Krajského centra osobní dopravy ČD v Brně. 

V lázních si všichni mohou vedle bazénu vybrat klas ickou masáž nebo n ěkterou z nabízených 
koupelí  (levandule, třezalka s jodem, med, eukalypt, mořská sůl, alpinol, perlička). Nově bude 
nabídnuta také medová koupel, koupel v hydromasážní  vaně nebo suchá uhli čitá koupel.  
Zvolenou proceduru nahlásí každý při nákupu jízdenky, aby byl rezervován čas a nenarušil se 
harmonogram celého dne. Časový plán dne je uveden na jízdence ČD Wellness. Pro jednotlivé vstupy 
jsou určeny útržky, které cestující odevzdá při vstupu do lázní i zámku. V restauraci budou pro držitele 
balíčku rezervována místa, při placení je nutné předložit poukázku na slevu. 

Výhodné balí čky ČD Wellness lze koupit pouze v p ředprodeji v ČD centru na brn ěnském hlavním 
nádraží.  Cena jízdenky pro dospělého je 474 korun, důchodci zaplatí 357 korun. Pro děti ve věku 
od 2 do 6 let jsou připraveny jízdenky v hodnotě 82 korun, pro starší od 6 do 15 let za 198 korun. 

Kdo zvolí program s pr ůvodcem „Zah řejte se a putujte s námi“ v B řeclavi , tak vedle jízdy 
historickým motoráčkem navštíví Lichtenštejnský dům s expozicí miniatur Lednicko-valtického areálu, 
absolvuje plavbu lodí po řece Dyji s horkým svařeným vínem, získá 10% slevovou poukázku na oběd 
v Břeclavi a ochutná špičková vína v zámecké vinotéce. Poukazy lze koupit pouze v předprodeji 
v ČD centru na brněnském hlavním nádraží. Cena poukazu včetně jízdenky stojí dospělého 479 korun, 
důchodci zaplatí 454 korun. Děti od 2 do 6 let platí 272 korun a starší děti od 6 do 15 let 302 Kč. 



Děti do 15 let nemohou ze zdravotních d ůvodů v lázních absolvovat žádnou z nabízených  
procedur. P řesto na n ě není zapomenuto. V zasedací místnosti lázní se bud ou promítat 
pohádky.  Po dohodě s personálem, na vlastní odpovědnost rodičů, mohou být děti s rodiči během 
jejich procedury. 

Vlak odjíždí ve všechny uvedené dny vždy v 9:35 z b rněnského hlavního nádraží, kam se zp ět 
vrátí vždy v 17:56 hod. 

Veškeré informace získají zájemci na telefonním čísle 972 625 802 nebo přímo v ČD centru na hlavním 
nádraží v Brně. 

Kateřina Šubová 
regionální mluvčí ČD,  M: 724 240 718 , e-mail: subova@cd.cz 

HOT LINE (nep řetržitá tisková služba pro mimo řádnosti): 724 977 822, e-mail: 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


