Cenník jázd a služieb HŽ 2017:
Pravidelné vlaky a Vlaky na požiadanie:
1.7. - 3.9.2017

14.4. - 30.6. a 4.9. - 30.9.2017
Celé
€

Individuálni cestujúci:
Kombinované cestovné pre pravidelné vlaky:

Polovi né
€

(neplatí pre školské výlety)

Trojlístok - tri trasy spiato ný

22

Rodinný trojlístok - tri trasy spiato ný (2 dospelí a max. 4 deti do 15 rokov)

55

Trojlístok pre vnú astá - tri trasy spiato ný (2 dôchodcovia a max. 4 deti do 15 rokov)

33

Dvojlístok - dve trasy spiato ný

15

Rodinný dvojlístok - dve trasy spiato ný (2 dospelí a max. 4 deti do 15 rokov)

38

Dvojlístok pre vnú atá - dve trasy spiato ný (2 dôchodcovia a max. 4 deti do 15 rokov)

23

11

7,5

Základné cestovné:
Jedna trasa - jednosmerný lístok

7

3,5

Jedna trasa - spiato ný lístok

8

4

Doplnkové cestovné: UPOZORNENIE - Vstupné do Lesníckeho skanzenu nie je sú as ou cestovného - platí sa osobitne LSR
Vlá ikom Lesníckym skanzenom - jednosmerný (Vydrovo skanzen - Vydrovo Korytárske, alebo naopak)

3

1,5

Vlá ikom Lesníckym skanzenom - spiato ný (Vyrovo skanzen - Vydrovo korytárske a spä )

4

2

Jedno die a do 5,99 rokov v sprievode jedného platiaceho cestujúceho, ko ík, pes, bicykel

zdarma

Príplatky:
I. trieda so salónnym oddielom (voze pripájame len na požiadanie)

4

Zbojnícky prepad vlaku

2

100

Heligonkár do vlaku

40 / hod

udová muzika do vlaku

150 / hod

Piknik v prírode

samostaný cenník

Ob erstvenie do vlaku (prípitok, syry, pagá e)
Pripojenie parnej lokomotívy k pravidelnému vlaku (treba objedna 24 hod vopred)

Polovi né cestovné: Die

vi . www.chz.sk

5,50 / osoba
350

a 6 - 14,99 rokov, die a do 5,99 rokov bez sprievodu platiaceho cestujúceho,
ISIC, Z P, Z P-S, dochodca.

Oslavenci grátis: V de

svojích narodenín dostane od nás každý ako dar ek vo ný celodenný
cestovný lístok na všetky trasy zdarma !

Z avy pre hromadné zájazdy:

(skupiny nad 20 cestujúcich)

Školské výlety - vlaky pravidelné a vlaky na požiadanie:

Deti MŠ

Žiaci ZŠ, študenti

Trojlístok - tri trasy spiato ný

5

6

Dvojlístok - dve trasy spiato ný

4

5

Jedna trasa - spiato ný

2

3

ZŠ - Na každých za atých 20 žiakov - 1 dozor zdarma ! alší dozor platí cestovné ako žiaci ZŠ !
MŠ - Na každých za atých 10 žiakov - 1 dozor zdarma ! alší dozor platí cestovné ako žiaci ZŠ !
CK - Na každých ukon ených 20 cestujúcich - 1 zdarma ! Sprievodca a šofér zdarma !
Rezervovanie miesta, alebo pridanie voz a - zdarma !

Ceny sú jednotné aj pri nástupe zo všetkých zastávok na trase ! Cestujúci s rezerváciou majú prednos !

Skupiny nad 15 osôb hláste prosím minimálne de vopred !

Mimoriadne vlaky - vlaky na objednávku:
Mimoriadne vlaky je možné objedna celoro ne na všetkých troch trasách aj z Chvatimechu.
Tra do Chvatimechu rozde uje výhyb a Šánske tarifne na dve trasy !
Platí cestovné ako pre pravidelné vlaky, minimálne však treba zaplati 20 celých spiato ných lístkov
a príplatky za alšie služby pod a dohody (parná lokomotíva, ob erstvenie, piknik v prírode, hudba,
salónny voze , fotografovanie historických súprav s drevom a pod.). Ceny sú tvorené dohodou !
Súpravy všetkých mimoriadnych vlakov za ínajú a kon ia v iernom Balogu !
asy odchodov mimoriadnych vlakov sú individuálne, musia sa však prispôsobi
a môžu by spájane s ostatnými vlakmi pod a momentálnej dopravnej situácie !!!

iernohronská železnica, n.o., Hlavná 56, 976 52 ierny Balog, chz@isternet.sk, tel.: 048 61 91 500

