Vlakem na Znojemské historické vinobraní
Pojeďte s námi vlakem na vinobraní do Znojma!
Pohodlně! Z centra Brna přímo do centra Znojma!
Nemusíte řídit! Nemusíte hledat místo na parkování! Můžete koštovat burčák a víno
dle libosti! Jedině tak prožijete vinobraní se vším všudy!
VLAK
Motorový vůz 851 032 „Krokodýl“ a přípojný vůz 020.

Z BRNA DO ZNOJMA
Sobota 10. září – odjezd v 10:25 z brněnského hlavního nádraží, ve Znojmě budeme
v poledne.

CO VE ZNOJMĚ UVIDÍTE
Pohodlně stihnete nejdůležitější části sobotního programu – historický průvod, rytířské
turnaje, vystoupení na hlavní tribuně, ohňostroj a spoustu dalších akcí. Program
vinobraní naleznete na www.znojemskevinobrani.cz.

NÁVRAT DO BRNA
Po skončení ohňostroje (cca 22:20) se vydáte na nádraží, odkud čtvrt hodiny před
jedenáctou odjede náš vlak zpět do Brna. V Brně ještě stihnete přípoje posledních
spojů do všech směrů.
Jízdní řád zvláštního vlaku:
příjezd
11:35
12:10

odjezd
10:25
11:45

stanice
Brno hl. n.
Hrušovany nad Jev.
Znojmo

příjezd
0:25
23:09

odjezd
23:19
22:44

JÍZDNÉ
Jízdné se řídí zvláštním ceníkem. Jízdenky lze koupit pouze zpáteční (BR-ZN-BR).
Jednosměrné jízdné nebo jízdenky pro jiný úsek jsou možné po zvláštní dohodě.
trasa Brno – Znojmo a zpět
obyčejné jízdné
skupinové jízdné (4 osoby)
děti do věku 10 let (bez nároku na místo)

cena
190 Kč
640 Kč
zdarma

BONUSY PRO CESTUJÍCÍ
Majitel jízdenky se může těšit na několik příjemných bonusů:
• sleva na nákup burčáku u firmy Vinné sklepy Lechovice
• sleva na nákup vína u firmy Vinné sklepy Lechovice
• „překvapení pro fotografy“
• sleva na jízdy s TAXI VAŠEK
• sleva u reklamní společnosti MUSTANG (platnost 2 měsíce) na tónování
autoskel Vašeho auta.

PŘEDPRODEJ
Jízdenky bude možné zakoupit pouze v předprodeji do 28. 8. 2011!
Informace a předprodej - Bc. Jakub Maršalík – e-mail: kubam@seznam.cz nebo tel.
724287137
Chcete si bezstarostně užít jedinečnou atmosféru Znojemského historického vinobraní?
Tak neváhejte a zarezervujte si své místo, co nejdříve. Těšíme se na Vás!
Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě
partneři:

