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Jeďte na Floru Olomouc 
zdarma motoráčkem

Místo na vaše poznámky...

Historickým vlakem Hurvínkem 

z hl. nádraží Olomouc 

až na výstaviště 

■  jízdní řád

■  olomoucká Flora v novém

Partneři akce:

Leták má pouze informativní charakter. Přeprava ve vlacích ČD 

se řídí tarifem TR 10 a Smluvními přepravními podmínkami.

24.–27. dubna 2014 



Vážení milovníci květin,

zpříjemněte si návštěvu jarního zahradnického veletrhu Flora 

Olomouc romantickou jízdou historickým vláčkem. Z olomouckého 

hlavního nádraží vás až na výstaviště i zpět doveze motoráček 

Hurvínek. Pendlovat Olomoucí bude po celou dobu výstavy, která 

se koná ve dnech 24.–27. dubna od 9 do 18 hodin. Jízdné je zdarma! 

Jízdní řád

Zvláštní vlak na výstavu Flora Olomouc, 24.–27. dubna 2014

TAM 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

Olomouc hlavní nádraží 8:50 9:30 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50

Olomouc–Smetanovy sady 8:56 9:36 9:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56

Olomouc–Nová Ulice 8:58 9:38 9:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58

ZPĚT 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Olomouc–Nová Ulice 9:00 9:40 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

Olomouc–Smetanovy sady 9:03 9:43 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03

Olomouc hlavní nádraží 9:08 9:48 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08

Na Výstaviště Flora Olomouc lze dojít ze zastávek Smetanovy sady i Nová Ulice.

Kapacita vlaku je omezena!

16:0

V sobotu čeká na cestující překvapení! 

Místo „Hurvínka“  je sveze parní vlak 

s lokomotivou „Koucour“ a historickými  vozy. 
TIP

Olomoucká Flora v novém

Výstaviště Flora v centru města Olomouce se letos otevře mezinárodnímu 

svátku barev a vůní na konci dubna již po pětatřicáté. Výjimečnost 

nejstarší květinové výstavy u nás je tentokrát podtržena zcela 

zrekonstruovaným ústředním pavilonem „A“, jenž tradičně hostí hlavní 

květinovou expozici. V roce 2014 zde návštěvníky čeká unikátní výlet 

do světa snů, nazvaný „Divotvorná zahrada“. Nepůjde o nic menšího, 

než setkání s fantazií, která se zbavila zemské přitažlivosti! Holandsko-

česká expozice potěší oko vyvážeností barev pěti tisíců kusů cibulových 

a hliznatých rostlin – narcisů, tulipánů, hyacintů a modřenců. Dokonalé 

spojení různorodosti do jednoho ladícího celku ukáže přehlídka z více než 

šesti tisíc muškátů, petunií, voskovek, fuchsií, salvií, řezaných i hrnkových 

květin, okrasných stromů a keřů. Pravou exotiku uvede unikátní výstava 

Velvyslanectví Peru založená na kráse peruánských orchidejí a ukázkami 

tamní kultury. Společnou expozice představí Svaz květinářů a fl oristů, kteří 

představí novou produktovou značku „Česká květina“. Nebude chybět 

ani jarní fl oristická soutěž v aranžování květin, jejímž tématem bude 

„Svatba 2014“ s přípravou svatebních kytic a přizdobení svatebních páru 

podle nových trandů.

Výstaviště Flora Olomouc přivítá návštěvníkům ve dnech 24. až 27. dubna 

vždy od 9:00 do 18:00 hodin.

Flóra Olomouc Flóra Olomouc


