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Plze  hl.n._____odj. 09:45 p íj. 12:30 odj. 12:55 p íj. 15:00 odj. 16:10 p íj. 18:30
Starý Plzenec___odj. 10:01 odj. 12:13 odj. 13:09 odj. 14:43 odj. 16:24 odj. 18:13

áhlavy________odj. 10:05 odj. 12:05 odj. 13:13 odj. 14:37 odj. 16:28 odj. 18:04
Nezv stice_____ íj. 10:09 odj. 11:58 íj. 13:17 odj. 14:30 íj. 16:32 odj. 17:57
Nezv stice_____odj. 10:39 íj. 11:17 odj. 13:45 íj. 14:15 odj. 16:35 íj. 17:09
Zdemyslice ______ odj. --:-- odj. 11:12 odj. 13:50 odj. 14:10 odj. 16:40 odj. --:--
Blovice ________ íj. 10:46 odj. 11:06 p íj. 13:53 odj. 14:05 p íj. 16:43 odj. 16:59

Zpáte ní jízdné: Plze  – Nezv stice  150,- K  …. dosp lí / dít  6 – 15 let v . balí ku
                          Blovice – Nezv stice 100,- K  …. dosp lí / dít  6 – 15 let v . balí ku
                          Balí ek samostatn   50,- K  …. dít  do 6 let (neobsahuje jízdné - zdarma)

Peklo své brány otev e v Nezv sticích na ramp  vedle nádraží.

          Zde pro vás erti p ipravili 
-  exkurzi do pojízdného pekla
-  nápravu zlobivých d tí v pojízdném pekle
-  výdej balí  prost ednictvím Mikuláše a And la
-  ob erstvení pro d ti i dosp lé (káva, aj, grog, sva ák, klobása a další dobroty)
-  reprodukovanou hudba k poslechu i tanci
-  prohlídka stanovišt  parní lokomotivy 475.111
-  upomínkové p edm ty se železni ní tématikou, stánkový prodej

Prodej jízdenek probíhá pouze a jen ve vlaku! D ti do 6 let – p eprava zdarma bez nároku na
místo k sezení. Ve vlacích neplatí jízdenky, slevy ani režijní pr kazky D a ostatních dopravc !

www.imcplzen.cz
Tel.: +420 602 486 558     info@imcplzen.cz     www.facebook.com/Slechticna475111
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