
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Olomouc, 12. dubna 2012 

České dráhy se p ředstaví na Flo ře Olomouc  

České dráhy se i letos zú častní jarní etapy nejv ětší kv ětinové výstavy 
v naší vlasti. Jarní Flora za číná ve čtvrtek 19. dubna a kon čí v neděli 
22. dubna. Stánek Českých drah naleznou návšt ěvníci na tradi čním míst ě, 
v pavilonu „A“. Zájemci si zde mohou koupit ak ční poukázky na jízdenky 
SONE+, slevové kupóny na In-karty nebo do cyklop ůjčoven ČD. Na Floru 
se vyplatí cestovat z celé republiky vlakem ČD a využít speciální nabídku 
VLAK+. Ožije i železni ční nostalgie, z hlavního olomouckého nádraží bude 
cestující bezplatn ě vozit p římo k Výstavišti historický motorový v ůz 
„Hurvínek“. Na nástupišti mohou zájemci shlédnout l oňskou novinku, 
historický v ůz „V ěžák“ v kv ětinové výzdob ě. 
 
„Jarní etapa Flory, na kterou proudí desítky tisíc návšt ěvníků, je velkou p říležitostí i pro České 
dráhy. Ze všech míst republiky mohou návšt ěvníci cestovat vlakem za zvýhodn ěnou cenu, 
posta čí si koupit zpáte ční jízdenku VLAK+ na výstavu Flora Olomouc 2012 a z ískají tím 50% 
slevu z jízdného,“ uvádí Hana Motyková, ředitelka Krajského centra osobní dopravy ČD v Olomouci. 
Navíc dopravce na svém stánku bude nabízet sí ťovou jízdenku SONE+, pro víkendové cestování 
pro rodinu s d ětmi po celé ČR, za 450 namísto 550. Zájemci o In-kartu ČD ušet ří 200 Kč nákupem 
slevového kupónu na po řízení In-karty v hodnot ě 990 korun. Fand ům cykloturistiky nabídnou 
ČD slevový poukaz v hodnot ě 60 korun do svých cyklop ůjčoven v Olomouci a Krom ěříži. 
 
Na výstavu Flora do Olomouce za polovinu 

České dráhy nabídnou všem návšt ěvníkům Flory v Olomouci slevu VLAK+ Flora. Ze všech 
železničních stanic, kde staví vlaky ČD, si mohou cestující koupit zpáte ční jízdenku 
do železni ční stanice za čínající názvem Olomouc za cenu jednosm ěrné jízdenky. Jedinou 
podmínkou je, aby si jízdenku na veletrhu nechali p otvrdit u stánku ČD razítkem. Sleva platí 
ve 2. vozové třídě a cestující s ní ušetří polovinu jízdného. První den platnosti jízdenky může být 19., 
20., 21. a 22. dubna 2012. Razítko musí být při zpáteční cestě na přední straně jízdenky. 
 
„Hurvínkem“ p římo na výstavišt ě 
 
I letos nabídnou České dráhy p římé spojení olomouckého hlavního nádraží s Výstaviš těm. 
Od čtvrtečního rána do nedělního podvečera zajistí denně 10 párů vlaků spojení mezi hlavním 
nádražím a Novou Ulicí. Cestující sveze historický motorák „Hurvínek“. Chybět nebude ani loňská 
novinka, netradiční květinová výzdoba historického vozidla „Věžák“ na 5. nástupišti.  
 
České dráhy nezapomenou ani na nejmenší návštěvníky, den jim zpestří slon Elfík u stánku ČD, 
rozdávat bude sladkosti a drobné dárky.  
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