
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Olomouc, 26. dubna 2011 

Se slevou ČD Bonus na Floru Olomouc 

České dráhy rozši řují p ři příležitosti jarní etapy výstavy Flora Olomouc 
svůj zákaznický program ČD Bonus. Každý držitel In-karty získá 20% 
slevu z plného vstupného na nejv ětší kv ětinovou výstavu v České 
republice. Stejné výhody získají držitelé In-karet ČD i na letní a podzimní 
etapu Flory. Zkrátka nep řijdou ani návšt ěvníci sbírkových skleník ů či 
botanické zahrady. Po celou sezónu mohou využít sle vu, kterou jim 
přináší ČD Bonus. 
 
Každý držitel In-karty, který od tohoto čtvrtku vyrazí na Floru Olomouc, ušet ří 20 % z plného 
vstupného, místo stokoruny zaplatí pouze osmdesát k orun. Zákaznický program ČD Bonus se 
rozšiřuje i na letní etapu , která se koná od 18. do 21. srpna, stejně jako na podzimní od 13. do 16. 
října. Navíc každý držitel zákaznické karty ČD může využít zvýhodněné vstupné po celou sezónu p ři 
návšt ěvě sbírkových skleník ů či botanické zahrady. Vstupné do skleníku ho nebude stát 50 korun, 
ale pouze 30. Ten, kdo si bude chtít prohlédnout botanickou zahradu zaplatí pouze 20 korun oproti plné 
ceně 30 Kč. 

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

HOT LINE (nep řetržitá tisková služba): 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 2010 využilo její spoje 

163 milionů cestujících. V jízdním řádu 2010/11 vypraví České dráhy průměrně více než 7 000 spojů každý den. Společnost 

masivně investuje do obnovy vozidlového parku pro regionální i dálkovou dopravu. Loni uzavřela smlouvy na modernizaci 

stávajících a nákup nových vagonů a souprav za téměř 10 miliard korun. S tím úzce souvisí zkvalitňování služeb. Letos České 

dráhy spustily projekt zvyšování kvality ve vlacích EC a IC, a rozšiřují tak obdobný standard servisu jako ve spojích SuperCity 

Pendolino i na další dálkové vlaky.  

Veškeré informace o spojích a cenách získají klienti na www.cd.cz nebo 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 SporoTiketů na vnitrostátní i mezinárodní cestování. 

 
 

 

 


