Školský výlet
s historickým
vláčikom?

Využite

úžasnú

ponuku

„Bezplatného

Výhodné cestovania vo vlakoch ZSSK“ – Cestujte
vlakom z ktorejkoľvek železničnej stanice na Slovensku
k nám a späť (môžete si rezervovať i osobitný vozeň).
Odveziete sa celou trasou Čiernohronskej železnice
z Chvatimechu až do Lesníckeho skanzenu vo Vydrove
a späť. To všetko za príjemnú cenu 6,70 € za žiaka,
alebo študenta bez starostí s autobusom a neopakovateľnými zážitkami i poučením. Veď koľko detí z Vašej
triedy ešte nikdy v živote necestovalo vlakom?! Bližšie informácie na www.zssk.sk, alebo tel. č.: 18 188.

U nás môžete využiť kultúrne poukazy!

CESTOVNÝ PORIADOK ČHŽ
na rok 2017
nájdete na našej stránke www.chz.sk
V prípade záujmu nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle: 048/619 15 00, alebo prostredníctvom
e-mailu: jazda.vlakom.chz@isternet.sk

Čiernohronská
železnička
2017
pozývame Vás na rozprávkový výlet
do hôr Slovenského Rudohoria
so storočným drevorubačským vláčikom.
Máte možnosť zažiť jazdu
úzkorozchodným vlakom,
ktorého história siaha až do roku 1908
a previezť sa niektorými z našich trás:

Tešíme sa na Vašu návštevu!

„Výlet Hrončianskou dolinou“

„V ústrety lesníckemu skanzenu“

„Dedinou cez futbalové ihrisko“

Červená trasa (12 km)

Zelená trasa (3 km)

Modrá trasa (4 km)

Chceli by ste spojiť jazdu vláčikom s prechádzkou v prírode?
V tom prípade Vás vláčik zavezie do Vydrovskej doliny, ktorá Vám odkryje množstvo svojich zaujímavostí, poskytne relax
a rozptýlenie prostredníctvom lesníckeho náučného chodníka
Lesov SR. Na 4 km dlhom chodníku nájdete 79 zastávok zameraných na históriu lesníctva, prácu v lese, ochranu a význam
lesa pre človeka, živé diviaky, horáreň s múzeom a veľa ďalšieho. Vstupné do Lesníckeho skanzenu je 0,7 € na žiaka.

Stále to nie je všetko! Ak ste ešte nezažili pravú futbalovú
atmosféru verte, že s našim storočným vlakom je to možné.
Stačí nastúpiť a odviezť sa na Dobroč, súčasťou čoho je aj
svetová rarita – železničná trať medzi tribúnou a futbalovým
ihriskom. Na zvyšnom úseku trate si budete môcť užívať
jazdu výhľadom na našu rozľahlú dedinu, lúky a mohutné
kopce týčiace sa pod Klenovským Veprom.

Cenník jázd
v eurách
Vydrovo – Čierny Balog a späť
Vydrovo – Dobroč a späť

Cenník jázd
v eurách
Dobroč – Čierny Balog a späť
Dobroč – Vydrovo a späť

Odvezte sa vláčikom
z Chvatimechu po našej najdlhšej a najkrajšej
trase údolím povodia
Čierneho Hrona. Počas
jazdy sa budete môcť
kochať nádhernou prírodou Hrončianskej doliny.
Po príchode do Čierneho
Balogu Vás radi uvítame
aj v našom malom železničnom múzeu, kde
sa o minulosti tejto technickej kultúrnej pamiatke, o jej záchrane, obnove a súčasnom živote
dozviete omnoho viac.
Cenník jázd
v eurách
Chvatimech – Čierny Balog a späť
Chvatimech – Vydrovo a späť
Chvatimech – Dobroč a späť
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Červená trasa
„Výlet Hrončianskou dolinou“
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Modrá trasa
„Dedinou cez futbalové ihrisko“

Zelená trasa
„V ústrety lesníckemu skanzenu“

