
PARTNEŘI PROVOZU VLAKŮ

Vážené dámy, váženı́ pánové, milé děti a přátelé historické techniky,

už od roku 2007 se můžete po tratıćh střednı́ Hané několikrát ročně svézt historickými

vlaky, které na trať vypravuje spolek Kroměřıź̌ská dráha. Od roku 2014 také můžete

v předem vyhlášených termıńech navštıv́it unikátnı́ muzeum se železničnı́ tematikou

v prostorách lokomotivnıh́o depa na kroměřıź̌ském nádražı.́

A protože se jak historické vlaky, tak i muzeum těšı́ rostoucı́ oblibě, rádi bychom učinili

dalšı́ krok k tomu, abychom se mohli ve vlacıćh i muzeu potkávat častěji a pravidelně.

Ve spolupráci s městy Kroměřıź̌ a Tovačov a za velké podpory celé řady nıź̌e uvedených

partnerů jsme pro vás připravili zcela nový projekt. Tıḿ jsou pravidelné nostalgické

vlaky, které jako pomyslný most propojı́ obě zmiňovaná města, ale samozřejmě se jimi

můžete svézt i do Kojetıńa, Uhřičic či Lobodic, které také rozhodně stojı́ za návštěvu!

Počıńaje 29. červnem 2019 se tedy s námi můžete až do 31. srpna 2019

svézt přıḿými historickými motorovými vlaky z Kroměřıź̌e do Tovačova a zpět. Asi nenı́

třeba zvlášť zdůrazňovat, že v přıṕadě trati Kojetıń - Tovačov jde o jedinou možnost, jak

se vlakem do Tovačova dostat. Současně s jıźdami zvláštnıćh vlaků bude každou sobotu

otevřeno také železničnı́ muzeum Kroměřıź̌ské dráhy. Na zadnı́ straně tohoto letáčku

najdete přehled jednorázových akcı́ ve dnech provozu vlaků, které si určitě zasloužı́ vaši

pozornost. Výčet dlouhodobých turistických lákadel ve všech městech a obcıćh při trati

najdete i s odkazy na dalšı́ informace na našem webu .

Těšıḿe se na shledanou ve vlaku!

každou sobotu

www.protototypy.cz/tovacovka

POUŽITÁ VOZIDLA AKCE VE DNECH KONÁNÍ JÍZD VLAKŮA

A

JÍZDNÍ ŘÁD HISTORICKÝCH VLAKŮ

CENY JÍZDENEK DALŠÍ INFORMACE
x   zastávka na znamení

Ceny jsou uvedeny pro dospělé/děti 6-15 let

jednosměrné Kroměřıź̌ - Tovačov............50/30 Kč

jednosměrné Kojetıń - Tovačov.................30/20 Kč

jednosměrné Kojetıń - Kroměřıź̌..............20/10 Kč

úseky přes 1 zastávku mezi Koj. a Tov....20/10 Kč

do sousednı́ zastávky mezi Koj. a Tov.............10 Kč

dovozné za zvıŕ̌e a jıźdnı́ kolo (omezeno)....30 Kč

Prodej jízdenek pouze u průvodčího ve vlaku.

Pořadatelem provozu vlaků je:
Kroměřıź̌ská dráha, z.s.  (www.prototypy.cz/ ),

telefon pro informace k vlakům:

KMD

.

Dopravcem vlaků je:
Railway Capital a.s. Praha (www.railwaycapital.cz).

webu

tovačovské trati ,

pıśemné dotazy zasıĺejte na

Více informací k provozu vlaků najdete na

.

606 032 559

www.prototypy.cz/tovacovka

KMD@centrum.cz


