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Udělejte radost svým dětem a vydejte se 12. května 2012 parními vlaky Brouček a Beruška
do ZOO Ohrada.

Ve známé  ZOO Ohrada u Hluboké nad Vltavou Vás
čeká bohatý a atraktivní program. Parní vlaky Vás z
Českých Budějovic dovezou do stanice Hluboká nad
Vltavou, odkud je to do ZOO Ohrada příjemná, cca 1,5
km dlouhá, procházka. Můžete použít i pravidelné vlaky
ČD a nechat auto doma!

V ZOO Ohrada se můžete těšit např. na:

skupinu Maxim Turbulenc
módní přehlídku
sportovní a taneční vystoupení
ukázky záchranářské práce
a samozřejmě spoustu zvířat a zvířátek

Brouček Beruška stanice Brouček Beruška

Parrní vlaky Brouček a Beruška

9.09 14.40 České Budějovice 12.28 16.46

9.25 14.46 Hluboká nad Vltavou 12.12 16.30

Ve vlacích budou řazeny bufetové a vyhlídkové vozy.

Jízdné

Jízdné v parních vlacích je ZDARMA!

Povinná rezervace

Rezervace je povinná pouze u vlaku Brouček z Českých Budějovic do Hluboké nad
Vltavou s odjezdem z Českých Budějovic 9.09 hod.
Rezervace se provádí  formou bezplatné vstupenky do vlaku, kterou získáte při koupi
vstupenky do ZOO Ohrada v ČD centru České Budějovice (v hale nádraží České
Budějovice).

Vstupenky

Vstupenky do ZOO Ohrada, ke kterým je možné získat vstupenku do ranního parního vlaku
Brouček, zakoupíte v ČD centru České Budějovice (v hale nádraží České Budějovice):     
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běžné vstupné: 90 Kč     
dětské vstupné (3-15 let věku): 50 Kč     
děti do 3 let: zdarma

Cestující v ostatních parních vlacích, kde není rezervace vyžadována, si mohou též vstupenku
zakoupit v předprodeji v ČD Centru České Budějovice. Vyhnou se tak frontě u pokladny při
vstupu do ZOO - mohou použít rychlopokladnu ZOO Ohrada, kde jim bude vstupenka
aktivována.

Prodej vstupenek do ZOO a vstupenek do ranního parního vlaku Brouček bude zahájen v ČD
Centru České Budějovice 30. dubna 2012.

Ostatní vlakové spoje

Pro dopravu do stanice Hluboká nad Vltavou, nebo Hluboká nad Vltavou - Zámostí lze použít i
běžné vlakové spoje za běžné jízdné. Cestující v těchto vlacích mohou požádat ke každé
jízdence do stanice Hluboká nad Vltavou, nebo Hluboká nad Vltavou - Zámostí o tzv. ČD
Bonus jihočeský, který jim bude bezplatně vydán ke každé jízdence (nutno požádat při jejím
nákupu). Po předložení ČD Bonusu jihočeského obdrží dospělí návštěvníci na pokladně ZOO
Ohrada vstupenku za dětskou cenu. Platí pouze 12. května 2012.

Ve stanici Hluboká nad Vltavou dne 12. května mimořádně zastaví i tyto rychlíky:

Pro cestu na dětský den:

R 924 s odjezdem z Jindřichova Hradce v 8.43 hod, Veselí nad Lužnicí v 9.16 hod. a z
Českých Budějovic v 10.01 hod., příjezd Hluboká nad Vltavou v 10.10 hod.
R 660 s odjezdem z Jindřichova Hradce v 10.43 hod, Veselí nad Lužnicí v 11.16 hod. az
Českých Budějovic ve 12.01 hod, příjezd Hluboká nad Vltavou ve 12.10 hod
R 667 s odjezdem ze Strakonic v 9.07 hod., Protivína 9.26 hod. a Číčenic v 9.34 hod.
Příjezd Hluboká nad Vltavou 9.50 hod.
R 665 s odjezdem ze Strakonic v 11.07 hod., Protivína 11.26 hod. a Číčenic v 11.34 hod.
Příjezd Hluboká nad Vltavou 11.50 hod.

Pro cestu z dětského dne:

R 661 s odjezdem z Hluboké nad Vltavou v 15.50 hod. a příjezdem do Českých Budějovic
v 15.59 hod, do Veselí nad Lužnicí 16.43 hod a Jindřichova Hradce v 17.14 hod.
R 664 s odjezdem z Hluboké nad Vltavou v 16.10 hod a příjezdem do Číčenic v 16.23
hod, Protivína v 16.32 hod a Strakonic v 16.51 hod

Pro cestu mimořádně zastavujícími rychlíky můžete použít i pravidelné přípojové vlaky z Písku,
Vodňany, Českých Velenic, Českého Krumlova a dalších destinací.

Tip: Pro rodiny s dětmi je možné využít výhodnou rodinnou jízdenku SONE+
region jihočeský

Pozn.: Držitelé Čestných jízdenek ČD, jízdenek SportKarta+ Vltava-Dunaj a jízdenek ITB
Donau Moldau Verbund mohou získat vstupenku do parního vlaku Brouček bez povinnosti
zakoupení vstupenky do ZOO Ohrada. Jejich jízdenka bude označena v ČD Centru České
Budějovice a následně jim bude vydána vstupenka do vlaku.

Další informace o programu akce naleznete i na www.zpmvcr.cz nebo na www.zoo-ohrada.cz
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