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Teší sa na Vás sv. Mikuláš, Teší sa na Vás sv. Mikuláš, 
anjeli aj č ert a vyhriate vagóny. anjeli aj č ert a vyhriate vagóny. 

Kedy?Kedy?
1. decembra 1. decembra 
2013 2013 (nedeľa)(nedeľa)

Už  dnes si rezervujte miestenky
a mikulášske balíč ky pre deti!!!

Záujem o Mikulášske balíčky nahlásiť a vyplatiť  naj-Záujem o Mikulášske balíčky nahlásiť a vyplatiť  naj-
neskôr do 25. 11. 2013. Informujte sa na adrese: neskôr do 25. 11. 2013. Informujte sa na adrese: 
 khkv@khkv.sk, alebo na t. č.: 0905 496 426 khkv@khkv.sk, alebo na t. č.: 0905 496 426

Dobrovoľný príspevok na cestovné:Dobrovoľný príspevok na cestovné:

Spiatočný lístok:  Dospelí:  7,- EurDospelí:  7,- Eur
 Deti do 15 rokov: 5,-Eur Deti do 15 rokov: 5,-Eur
 Deti do 3 rokov zadarmo. Deti do 3 rokov zadarmo.
 Rodinný lístok 20,-Eur Rodinný lístok 20,-Eur
Jednosmerný lístok:  Dospelí: 5,- EurDospelí: 5,- Eur
 Deti do 15 rokov: 3,-Eur Deti do 15 rokov: 3,-Eur
 Deti do 3 rokov zadarmo. Deti do 3 rokov zadarmo.
Bohatý mikulášky balíček 6,-€

Výťažok z cestovného ako aj vaše dobrovoľné príspevky budú použité na opravu a záchranu historického Výťažok z cestovného ako aj vaše dobrovoľné príspevky budú použité na opravu a záchranu historického 
parného rušňa 434.2338. Ďakujeme. Ďalšie informácie a podrobný cestovný poriadok na www.khkv.sk

Odchody z Košíc:  8:50, 11:10 a 13:40 hod 8:50, 11:10 a 13:40 hod
Príchody do Prešova:  9:36, 11:49 a 14:23 hod  9:36, 11:49 a 14:23 hod

Odchody z Prešova:  10:10, 12:10 a 14:40 hod 10:10, 12:10 a 14:40 hod
Príchody do Košíc:  10:51, 12:49 a 15:21 hod  10:51, 12:49 a 15:21 hod

Vás pozýva naVás pozýva na

Vlak zastavuje pri každej jazde aj v stanici KysakVlak zastavuje pri každej jazde aj v stanici Kysak
a na objednávku aj v iných staniciach.a na objednávku aj v iných staniciach.

Mikulášske jazdy na tratiMikulášske jazdy na trati
Košice – Prešov – KošiceKošice – Prešov – Košice

Najneskôr do

 25.11. 2013

si rezervujte m
iesta 

a vyplaťte balíčky

 CENY SME NEMENILI CENY SME NEMENILI


