
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Brno, 9. ledna 2012 

ČD WELLNESS je op ět v prodeji 
České dráhy op ět připravily pro své cestující ve spolupráci s Lázn ěmi 
Lednice, Zámkem Lednice a restaurací Obecní d ům v Lednici úsp ěšnou 
nabídku ČD WELLNESS. Vedle láze ňských procedur si zájemci zp říjemní 
víkendový den prohlídkou lednického zámku a chutným  obědem. České 
dráhy nabízejí tyto speciální balí čky na ned ěle 15. a 29.  ledna, 
12. a 26. února, 11. a 25. b řezna, 15. a 22. dubna. Nov ě jízdy prob ěhnou 
také na podzim 14. října a 18. listopadu. Dopravu zajistí moderní motor ový 
vůz Regionova.  
 
„Jízdu z Brna do Lednice a zp ět zajistíme moderním motorovým vozem Regionova, vla k odjíždí 
ve všechny uvedené dny vždy v 9:40 z brn ěnského hlavního nádraží, zp ět do Brna se vrátí 
v 18:10. Sou částí balí čku je p ůlhodinová návšt ěva bazénu nebo peloidní obklad a zvolená 
procedura v lázních nebo zimní prohlídka Zámku Ledn ice. Restaurace Obecní d ům poskytuje 
všem držitel ům speciální jízdenky slevu ve výši 10 % na hotová j ídla, p řípadn ě lze využít 
nabídky p římo v Lázních Lednice a najíst se za zvýhodn ěnou cenu. Každý cestující obdrží spolu 
s jízdenkou mapku Lednice a p řesný časový harmonogram. B ěhem jízdy bude v Regionov ě 
zajišt ěno ob čerstvení, cestující si mohou zakoupit teplé i stude né nápoje ,“  uvádí Michal Teplík 
z Krajského centra ČD v Brně. 

V lázních si všichni mohou vedle bazénu (peloidního  obkladu) vybrat klasickou masáž nebo 
některou z nabízených koupelí (horská, medová, perlička, levandule, třezalka s jodem, heřmánek, 
eukalyptus, alpinol, tající led). Samozřejmě bude nabídnuta také koupel v hydromasážní vaně nebo 
suchá uhličitá koupel. Zvolenou proceduru nahlásí každý při nákupu jízdenky, tak 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 rezervovány místa, při placení je nutné předložit poukázku 
na slevu. 

Výhodné balí čky, které zahrnují i dopravu, lze koupit pouze v p ředprodeji v ČD Centru 
na brn ěnském hlavním nádraží.  Cena balíčku pro dospělého je 495 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 203 korun. Děti do 15 let 
nemohou ze zdravotních d ůvodů absolvovat žádnou z procedur.  Přesto na ně není zapomenuto. 
V zasedací místnosti lázní se budou promítat pohádky. Po dohodě s personálem, na vlastní 
odpovědnost rodičů, mohou být děti s rodiči během jejich procedury.  

Veškeré informace získají zájemci na telefonním čísle 972 625 802 nebo p římo v ČD centru 
na hlavním nádraží v Brn ě. 
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