
Detail spojení

Tisknuto z aplikace IDOS, © CHAPS spol. s r.o., 23.11.2016 19:03

České Budějovice » Hradec Králové hl.n.
Informace o spojení
Odjezd: 23.11.2016 Středa 12:03
Doba jízdy: 4 hod 48 min
Vzdálenost: 285 km
Cena: 388 Kč / IN50 194 Kč / IN25 291 Kč

Jízdné
Úsek: České Budějovice > Hradec Králové hl.n.
Tarif: obyčejné jízdné ČD / jízdné ČD IN 50 / jízdné ČD IN 25
Cena: 388 Kč / 194 Kč / 291 Kč (tar. vzd. 285 km)

ve stanici Nymburk je omezené čekání na přípojné vlaky (R 935)«
Na trase spojení je toto plánované omezení provozu: Nymburk hlavní nádraží - Kolín¹

Stanice Příj. Odj. Pozn. Km

České Budějovice 12:03 0
Veselí n.Lužnicí 12:34 12:36 39
Soběslav 12:42 12:43 46
Tábor 12:57 12:59 66
Olbramovice 13:32 13:33 105
Benešov u Prahy 13:43 13:45 v 120
Praha-Vršovice 14:21 v t 166
Praha hl.n. # 14:26 14:30 v 169
Praha-Holešovice # 14:38 172

R 644 Lužnice R ³ ¼ ® ª © , 2 hod 23 min, 169 km«
České dráhy, a.s.; nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1; +420 221 111 122«
do označených vozů možno zakoupit místenku«
ve vlaku řazen vůz s přípojkou 230 V
dámský oddíl (oddíl pro samostatně cestující ženy)
vůz nebo oddíly vyhrazené pro cestující s dětmi do 10 let
přeprava spoluzavazadel s povinnou rezervací místa pro jízdní kolo a cestujícího, v některých vlacích pouze pro jízdní kolo
vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku, vybavený zvedací plošinou

Stanice Příj. Odj. Pozn. Km

Praha hl.n. # 15:11 v 0
Praha-Vysočany 15:18 15:19 v 6
Lysá n.Labem 15:41 15:42 35
Nymburk hl.n. 15:53 15:55 50
Poděbrady 16:00 16:01 57
Chlumec n.Cidlinou 16:27 16:30 89
Hradec Králové hl.n. 16:51 17:05 116
Letohrad 18:31 178

R 935 Kyšperk R ® ° , 1 hod 40 min, 116 km«
České dráhy, a.s.; nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1; +420 221 111 122«
do označených vozů možno zakoupit místenku«
vůz nebo oddíly vyhrazené pro cestující s dětmi do 10 let
úschova během přepravy s možností rezervace místa pro jízdní kolo
platí také jízdní doklady IREDO (Chlumec n.Cidlinou->Letohrad)
platí také jízdní doklady VYDIS (Chlumec n.Cidlinou->Týniště n.Orlicí)
ve stanici Nymburk je omezené čekání na přípojné vlaky«
X1_0#54:935«

Vysvětlivky značek
# - přestup na metro   v - vlak nečeká na žádné přípoje   t - vlak může do konečné stanice odjet ihned po ukončení výstupu
cestujících   R - do označených vozů možno zakoupit místenku   ³ - ve vlaku řazen vůz s přípojkou 230 V   ¼ - dámský oddíl (oddíl
pro samostatně cestující ženy)   ® - vůz nebo oddíly vyhrazené pro cestující s dětmi do 10 let   ° - úschova během přepravy s
možností rezervace místa pro jízdní kolo   ª - přeprava spoluzavazadel s povinnou rezervací místa pro jízdní kolo a cestujícího, v
některých vlacích pouze pro jízdní kolo   © - vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku, vybavený zvedací plošinou

1 / 1


