
29. 4. nedeľa – Bardotkou a Singrovkou zubačkou na Tisovec 
 mimoriadny vlak Hronec – Pohronská Polhora – Tisovec a späť 
 salaš Zbojská s možnosťou stravovania
 fotozastávky po trase
 od jesene 2012 by na tejto trati mala začať premávať parná zubačka !
 cena cestovného lístka: 30,- € (v predpredaji 25,- €, pre brigádnikov ČHŽ 15,- €)

               30. 4. pondelok – Čiernohronskou železnicou k Dobročskému pralesu
                slávnostné otvorenie obnovenej trate ČHŽ Čierny Balog – Dobroč
                mimoriadne parné i motorové vlaky ČHŽ – fotozastávky po trase
                kavalkáda všetkých vozidiel ČHŽ
                kultúrny program
                cena cestovného lístka na ČHŽ: 14,- € (predpredaj nie je možný, brigádnici ČHŽ zdarma)

1. 5. utorok – Otvorenie 21. sezóny Čiernohronskej železnice a Lesníckeho skanzenu Vydrovo, Albatrosom údolím Hrona späť do Bratislavy
 jazda mimoriadneho parného vlaku ZSSK s lokomotívou 422.0108 Zvolen 6:55 – Banská Bystrica 7:55 – Hronec 9:15 a späť – Hronec 16.30 – Banská Bystrica 17.54 – Zvolen 19.21
 mimoriadne parné a motorové vlaky ČHŽ
 otvorenie sezóny - country festival „Za stodolou“ vo Vydrove
 výstava lokomotív v Hronci
 jazda parnej lokomotívy 498.104 „Albatros“ Hronec 11:45 – Bratislava 19:42
 cena cestovného lístka na ČHŽ: 14,- € (predpredaj nie je možný, brigádnici ČHŽ zdarma)
 cena cestovného lístka na jazdu Albatrosom: 40,- € (v predpredaji 30,- €, brigádnici ČHŽ 20,- €)
 cena cestovného lístka na jazdu parným vlakom s 422.0108 Zvolen – Hronec a späť: bežný tarif ZSSK

V Hronci bude po celý čas odstavená súprava lôžkových vozňov WS TRAVEL s možnosťou objednania ubytovania v nich počas trvania osláv 
za 15,- €/os/noc (v predpredaji 13,- €), individuálna možnosť ubytovania v okolitých hoteloch a penziónoch – www.vydra.sk.

Počas osláv uvidíte pravdepodobne i zaujímavé stretnutia parných lokomotív - najmenšia parná lokomotíva na Slovensku – „Smoschewer“, 
U 45.903 „Cifra“, U 34.904 „Joy“, U 46.903 „ Resita“, 555.3008 „Mazutka“ a „Malý Býček“ 422.0108.

Zvýhodnená cena cestovného lístka na celý program a všetky jazdy mimoriadnych vlakov od 28. 4. do 1. 5. 2012: 100,- € 
(možné zakúpiť iba v predpredaji, pre brigádnikov ČHŽ 50,- €).

Platí zvláštny tarif – cena dohodou. Cestovné je rovnaké i zo všetkých nácestných zastávok. Cestovné lístky priamo pred odchodom vlakov 
predáva sprievodca do vyčerpania kapacity vlakov. Cestujúci s cestovným lístkom zakúpeným v predpredaji majú prednosť ! 

Deti do 6 rokov zdarma, 6 – 15 rokov 50 % ceny. Brigádnik ČHŽ – majiteľ ročníkového trička, t.j. ten kto za uplynulých 30 rokov odpracoval aspoň 3 dni zdarma pre ČHŽ.
Iné zľavy ani režijné výhody neuznávame! 

Informácie a predpredaj: Čiernohronská železnica, n.o., Hlavná 56, 976 52 Čierny Balog, www.chz.sk, chz@isternet.sk, tel. 048 6191 500, 0905 486 377. 
                                         Predpredaj je možný iba do 25. 4. 2012!
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28. 4. sobota – Albatrosom cez hory a doly do Hronca
 unikátna jazda najväčšej parnej lokomotívy na Slovensku - 498.104 „Albatros“ úchvatnými horskými 
            scenériami Stredného Slovenska po trase Bratislava 7:20 – Prievidza 11:26  – Horná Štubňa 14:19 – 
            Diviaky 15:09  – Banská Bystrica 17:17 a Hronec 19:00 hod.
 z Banskej Bystrice možnosť návratu do Bratislavy 
            pravidelným rýchlikom č. 810 Horehronec – jednodenný výlet
 fotozastávky po trase
 reštauračný vozeň s možnosťou celodenného stravovania, 
            salónny vozeň pre priateľské stretnutia
 cena cestovného lístka na jazdu Albatrosom Bratislava - Hronec: 60,- € (v predpredaji 50,- €, 
            pre brigádnikov ČHŽ 30,- €)
 nástup do vlaku v nácestných zastávkach dohodou na tel. č.: 0905 486 377

Akcia je nezisková – zakúpením cestovného lístka podporíte Čiernohronskú železnicu. Ďakujeme!
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