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Vás v sobotu
20. listopadu 2021
srdečně zve na

(před) Mikulášský vlak
vedený soupravou historických motorových vozů MI3I.I „Hurvínek“
v trase Pardubice – Moravany – Holice – Třebechovice pod Orebem a zpět (celkem 124 km)
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Plná cena 250,- Kč za místo, snížená cena 200,- Kč pro děti 3-15 let, ZTP, nebo samostatné místo pro děti do 3 let.
Cena zahrnuje vlastní jízdu tam a zpět, čerta, Mikuláše a drobnou nadílku pro děti.
Neplatí slevy, režijní výhody ČD a dalších dopravců, ani slevy pro studenty nebo důchodce.
Přeprava kočárků omezena na max. tři kusy a to pouze s rezervací. Platba ve vlaku pouze v hotovosti.

Pro cestující jedoucí celou trasu z Pardubic je nutná rezervace míst předem
na e-mailu pshzd@email.cz nebo tel. 604 926 620.
Bez záruky místa je možné přijít přímo k vlaku, neboť se stává, že ne všichni s rezervací skutečně dorazí.

Ve vlaku po celou dobu možnost občerstvení a prodej předmětů nejen pro děti
(omalovánky, pohádky, leporela,…) v prostředním voze
V Třebechovicích se koná Kateřinský jarmark na náměstí
Možnost návštěvy Muzea betlémů včetně nové výstavy Vánoční čas radosti
Mikulášská nadílka ve vlaku proběhne v čase 13.30 – 14.30
Čert s Mikulášem ve vlaku i při cestě zpět do Pardubic

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Dbejte osobní bezpečnosti, dodržujte protiepidemická opatření a pokyny pořadatelů!
S Pardubickým spolkem historie železniční dopravy dále spolupracují a jeho činnost podporují:
České dráhy, a. s.; Dopravní podnik města Pardubic, a. s.; Elektrárny Opatovice, a.s.; Lokálka Group, Železniční spolek Rokycany; MAS
Železnohorský region; Město Slatiňany; Městský obvod Pardubice VII; Městys Choltice; Ministerstvo kultury ČR; Pardubický kraj; Statutární
město Pardubice; Správa železnic, s. o.; Ministerstvo kulturu ČR; Ministerstvo dopravy České republiky a další. Děkujeme.
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