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Múzejno dokumentačné centrum Bratislava
Jazdy si vopred rezervujte na adrese: khkv@khkv.sk. 

Nejasnosti Vám vysvetlíme na t.č.: 0905 412 322 alebo 0907 971 047

CESTOVNÉ *:jednosmerný lístok: 6,- EUR dospelí / 3 EUR deti obojsmerný lístok: 9,- EUR dospelí / 4 EUR detirodinný lístok: 25,- EUR CESTOVNÉ Kyvadlové jazdy: Rožňava – Betliar a späť: 1,-EUR / 0,50 EUR deti
Cestujúci s platným obojsmerným lístkom majú kyvadlovú jazdu v cene.

KHKV Vás pozýva na ROZLÚČKU S NOSTALGICKOU SEZÓNOUKHKV Vás pozýva na ROZLÚČKU S NOSTALGICKOU SEZÓNOU

GEMERSKÝ EXPRESGEMERSKÝ EXPRES
 VYRAZÍ z KOŠÍC do GOMBASEKU a ROŽŇAVY VYRAZÍ z KOŠÍC do GOMBASEKU a ROŽŇAVY

16. októbra 16. októbra 20102010

* Odporúčané dobrovoľné cestovné, ktorého výťažok poputuje na záchranu a opravu historických rušňov

Ďalšie informácie a cestovný poriadok na: www.khkv.sk

Program 

Starý motorák M.131.1125 odíde z Košickej hlavnej stanice už v 

tradičnom čase 8:05 hod. Cestujúcich vezmeme aj z Moldavy n. 

Bodvou a Rožňavy. 

Do stanice Slavec jaskyňa dorazíme o 9:35 hod. Odtiaľ sa chod-

níkom vyberieme do Gombaseckej jaskyne, ktorej návšteva je 

započítaná v cene lístka. 

Po prehliadke bude k dispozícii ohnisko, prineste si teda niečo na 

opekanie.

Zo stanice Slavec jaskyňa odchádza vlak presne o 12:30 hod do 

Rožňavy. Po krátkom pobyte na hlavnej stanici sa vydáme po 

zabudnutej trati až na zastávku Rožňava mesto. Tam cestujúci 

vystúpia a peši vyrazia do starobylého baníckeho centra Gemera. 

Otvorené by mali byť historické pamiatky aj miestne reštaurácie. 

Vlak do Košíc zo zastávky Rožňava – mesto odíde o 15:41.

PODMIENKY a ďalšie informácie o mimoriadnej jazde nájdete na www.khkv.sk Prepravné podmienky sú pre cestujúcich záväzné

Po bohatej ponuke historických jázd v rámci železničnej 

nostalgie 2010 sa s cestujúcimi chce pomaly rozlúčiť aj 

Klub historických koľajových vozidiel z Košíc. Mimoriadne 

úspešný a jazdami nabitý rok vyvrcholí jazdou z Košíc do 

Slavca, kde si prezrieme Gombaseckú jaskyňu, opečieme 

slaninku, či klobásku a potom vyrazíme do Rožňavy. Tam 

si opäť na chvíľu odskočíme aj na zabudnutú trať č. 167 

(Rožňava – Dobšiná). 

Cestujúcich odvezieme na zastávku Rožňava - mesto a v rám-

ci nasledujúcich dvoch kyvadlových jázd prevezieme všetky 

deti a záujemcov z Rožňavy na na trati do Betliara a späť!

Cesta tam:
Košice – Slavec jaskyňa – Rožňava – mesto 
   Príchod / Odchod
Košice   08: 05
Moldava n.B.  08: 44
Rožňava   09: 26
Slavec jaskyňa  9: 35 12: 30 

Kyvadlová jazda Rožňava – Betliar a späť
JAZDA I.:  Príchod / Odchod
Rožňava  12.42
Rožňava - predmestie   12.44
Rožňava - mesto   12.52
Betliar 13.01 13.15 
Rožňava mesto  13.25
Rožňava - predmestie    13.27
Rožňava  13.30 13.45

JAZDA II.:  Príchod / Odchod
Rožňava  13:45
Rožňava - predmestie   13:48
Rožňava - mesto   13:51
Betliar 14:00 15:30
Rožňava mesto  15:41
Rožňava - predmestie    –
Rožňava  15:46 16:01

(odchod do Košíc)

Historický vlak odvezie aj Rožňavčanov

Ešte pred odchodom do Košíc urobíme radosť aj Rožňavčanom. 

Keďže v tomto roku sme boli na trati č. 167 už trikrát, radi by 

sme istý dlh splatili aj obyvateľom starobylého baníckeho 

mesta. V prípade záujmu povozíme malých aj veľkých zvedav-

cov, či milovníkov železníc. 

Zo zastávky Rožňava - mesto preto budeme kyvadlovo premávať 

do Betliara a na hlavnú rožňavskú stanicu, pričom budeme 

zastavovať aj na zastávke Rožňava predmestie. 

Srdečne pozývame všetkých, ktorí sa radi prevezú historickým 

motorákom z roku 1949, na drevených laviciach III. triedy. 

Cestovný poriadok a ceny lístkov sú uvedené v prílohe. 


