
 
 
 

 

15. 09. 2012 Mimoriadny pútnický vlak 
na národnú púť ŠAŠTÍNA a späť 

 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. organizuje dňa 15. septembra 2012 mimoriadny 
vlak na Národnú púť do Šaštína na Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Táto 
ponuka je pokračovaním obdobných vlakov z minulosti, kde možnosť priameho 
spojenia využili stovky veriacich. Vlak je časovo nastavený tak, aby prišiel do Šaštína 
v najvhodnejšom čase pred začiatkom hlavnej slávnostnej pontifikálnej omše, so 
začiatkom o 10:30 hodine, ktorú bude celebrovať arcibiskup Stanislav Zvolenský.  
 

Mimoriadny vlak bude vedený na trase Prievidza (5:38) – Partizánske zastávka (6:16) – 
Topoľčany (6:40) – Hlohovec (7:36) – Šaštín-Stráže (9:06). Cestujúci v smere od 
Turčianskych Teplíc a Handlovej môžu využiť prípojný osobný vlak Os 5602 do 
Prievidze (Turč.Teplice 4:25, Handlová 5:03, Prievidza 5:35).   
 

Podobne to je aj pri ceste späť, kde bude na mimoriadny pútnický vlak nadväzovať 
pravidelný osobný vlak 5623 do Hornej Štubne, kde je okamžitý prestup na osobný 
vlak 7510 do Turčianskych Teplíc. 
 

Mimoriadny vlak bude zostavený z 9 vozňov 2. triedy (od č. 1 za rušňom po č. 9 na 
konci vlaku). Všetky vozne budú miestenkové. Miestenky si môžete kúpiť od 1.9.2012 
v osobných pokladniciach ZSSK vybavených systémom iKVC (miesta označené 
písmenom „M“ v cestovnom poriadku v prílohe, napr.: Prievidza, Topoľčany, Hlohovec) 
spolu s cestovným lístkom. Mimoriadny vlak nie je povinne miestenkový, takže použiť 
ho budú môcť aj cestujúci bez miestenky, avšak pri naplnení kapacity vlaku bez 
nároku na miesto. Cestujúci s platnou miestenkou budú mať prednosť. 
 

V mimoriadnom vlaku platia cestovné doklady ako na pravidelné osobné vlaky podľa 
cestovného poriadku. Ak chcete cestovať výhodnejšie, využite niektorú z našich 
zákazníckych ponúk: JUNIOR RAILPLUS EURO<26, KLASIK RAILPLUS, SENIOR 
RAILPLUS, SKUPINA, alebo SKUPINA MINI. 
 

Cestovné lístky pre cestu tam aj späť na deň 15.9.2012 si môžete zakúpiť aj 
v predpredaji. Z neobsadených zastávok budete vypravení bez prirážky vo vlaku 
sprievodcom. 
 
 
 
 
 

Informácie o prepravných podmienkach, cenách cestovného Vám poskytnú osobní pokladníci,  
alebo Kontaktné centrum Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 
18 188         info@slovakrail.sk           www.slovakrail.sk 
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