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Karlovy Vary, 15. srpna 2019 

Karlovarským Chodovar expresem na slavnosti piva 

České dráhy vypraví 17. srpna zvláštní vlak s názvem  Karlovarský Chodovar 
expres na tradi ční slavnosti piva v rodinném pivovaru Chodovar. Spo j pojede 
z dolního nádraží v Karlových Varech p řes Bečov nad Teplou a Mariánské Lázn ě 
do Chodové Plané.  Zp ět se bude vracet p řes Mariánské Lázn ě a Cheb. 

Na sobotu 17. srpna připravili pořadatelé slavností v Chodové Plané pro návštěvníky atraktivní program. Vedle 
tradičních jízd zvláštních vlaků se účastníci mohou těšit na netradiční prohlídky pivovarského provozu, četné 
koncerty, odemčené skalní sklepy, klání o titul Pivní rytíř a Pivní rytířka a další zábavné hry a soutěže nejen 
pro děti a hlavně na spoustu ochutnávek piva a specialit na grilu. V rámci doprovodného hudebního programu 
zahrají například rock´n´rollová skupina Blue Rocket, country skupina Tsunami, skupina Firkin z Maďarska 
a další. Zajímavé ceny jsou přichystané v pivovarské tombole a na tržišti návštěvníci mohou ochutnat, 
vyzkoušet, či si dovézt domů rozmanité pivní produkty. 

V rámci Pivních slavností v Chodovaru opět mimo řádně zastaví v Chodové Plané i vybrané Západní 
expresy a vlak IC Pendolino 512. 

Jízdní řád Chodovar expresu 
z Karlových Var ů do Chodové Plané (17. srpna 2019) 

stanice příjezd odjezd 
Karlovy Vary   10:00 
Karlovy Vary dolní nádraží 10:07 10:10 
Bečov nad Teplou 10:40 10:45 
Teplá 11:05 11:15 
Mariánské Lázně město z. 11:39 11:40 
Mariánské Lázně 11:45 11:50 
Chodová Planá 11:58  

 
 
 

Jízdní řád Chodovar expresu 
z Chodové Plané do Karlových Var ů (17. srpna 2019)  

stanice příjezd odjezd 
Chodová Planá   21:50 
Mariánské Lázně  21:58 21:59 
Lázně Kynžvart 22:07 22:08 
Dolní Žandov 22:15 22:16 
Cheb 22:34 22:48* 
Kynšperk nad Ohří 23:02* 23:03* 
Sokolov 23:20* 23:21* 
Karlovy Vary 23:46*  

*) Z Chebu pokračuje Chodovar expres jako osobní vlak do Karlových Varů. 

Ve vlacích platí jednotné zpáte ční jízdné 190 K č. Jízdenka platí zárove ň i jako vstupenka na slavnosti 
do areálu pivovaru. P římo na palub ě Karlovarského Chodovar Expresu si mohou cestující dát čepované 
pivo.  
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regionální tisková mluvčí ČD  
T: 972 232 299 
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O spole čnosti České dráhy, a.s. 
 
Akciová společnost České dráhy plní v České republice úlohu národního dopravce a na základě objednávky státu a krajů zajišťuje základní 
dopravní obslužnost státu. Loni využilo služeb společnosti přes 179 milionů zákazníků. V posledních letech došlo k výraznému omlazení 
vozidlového parku, a to v regionální i dálkové dopravě. Ve snaze zatraktivnit železniční dopravu a zvýšit konkurenceschopnost na 
otevřeném trhu investovala firma desítky miliard korun do nákupu a modernizace vozidel. 

 


