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Pozývame vás na celodenný / viacdňový výlet parným vlakom do Košíc na akciu RUŠŇOPARÁDA 2018.
Jazda mimoriadneho vlaku ťahaného parným rušňom 498.104 ALBATROS sa bude konať v piatok 13.apríla. 
V súprave vlaku bude zaradený prezidentský vozeň Salon, historický reštauračný vozeň WR, a lehátkové vozne 
Bac. Trasa mimoriadneho vlaku povedie jednou z najkrajších železničných ciest na Slovensku. Napokon, presvedčte 
sa sami.

!!! POZOR ZMENA !!! Z dôvodu výluky sme museli trasu a čas odchodu pozmeniť !
Vyrazíme v piatok z Bratislavy hl.st. a pôjdeme cez stanice Galanta - Šurany – Zvolen – Banská Bystrica – 
Čremošné – Vrútky - Ružomberok - Poprad - Margecany – Kysak - Košice.
Predpokladaný odchod z Bratislavy hl.st. je o 6:55 h, Palárikovo 7:57 - 8:32 h, Zvolen 11:05 - 12:10 h, 
B.Bystrica 12:55 - 13:00 h, Vrútky 14:55 - 16:38 h, Ružomberok 17:10 - 17:12 h, Poprad - Tatry 18:44 - 19:20 
h, Košice 20:55 h. Všetky časy sú len INFORMATÍVNE !!!
Cesta späť bude v pondelok 16.apríla trasou Košice 9:00 – Poprad - Tatry 10:30 - 11:00, - Ružomberok 12:10 - 
12:12, -  Vrútky 12:45 - 14:10, Nové Mesto n. Váhom 16:20 - 17:00, – Bratislava hl.st. 19:10 a tento mimoriadny 
rýchlik bude opäť ťahaný parným rušňom 498.104 ALBATROS. Všetky časy sú len INFORMATÍVNE !!!
A) Cena miestenky v piatok - jednosmerná BA – KE : 25 EUR
B) Cena miestenky v pondelok - jednosmerná KE – BA : 25 EUR
C) Cena miestenky spiatočná BA – KE – BA : 45 EUR

Počas celej jazdy bude k dispozícii reštauračný vozeň. Počet miest je obmedzený. Informácie o akcii ako aj 
objednávky prijímame IBA e-mailom na adrese: albatrosklub@albatrosklub.sk Predpokladaný odchod 
z Bratislavy aj Košíc je v ranných hodinách. Cestovný poriadok uverejníme po jeho schválení. V prípade nevyužitia 
služby sa cestovné nevracia.
Košické rušňové depo Železničnej spoločnosti Slovensko raz ročne pozýva do svojich priestorov priaznivcov 
vlakovej dopravy. Inak tomu nebude ani *14. – 15. apríla*, kedy sa otvoria brány už 18. ročníka *Rušňoparády* – 
najväčšej slovenskej prehliadky železničnej histórie i súčasnosti. Z celého Slovenska, ale aj Čiech či Maďarska sa k 
nám dokotúľajú také hviezdy ako Žabotlama, Papagáj, Hurvínek, Mravec, Ušatá, Sergej, Karkulka, Vectron, 
Albatros či Orchestrión...a k tomu špeciálny hosť *S hudbou vesmírnou :-)*

Páči sa mi to Zdieľať Zaregistrujte sa a uvidíte, čo sa páči vašim priateľom.
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