ČD BUSINESS
Vlaky na objednávku
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Důvodů, proč s kolegy společně někam cestovat, je mnoho – od konference
v netradičním prostředí přes teambuilding až po výhodné a komfortní
cestování na výjezdní zasedání. Může však něco takového splnit železniční
dopravce? Ano! V naší nabídce Vlaky na objednávku jsou na výběr výjezdní,
zvláštní a nostalgické vlaky.
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Výjezdní vlak
Společný program může začít již během cesty. Zajistíme vám
přepravu skupiny jedním či více moderními velkoprostorovými vozy
v rámci pravidelného vlaku dle jízdního řádu. Jeden vůz má kapacitu
až 80 cestujících a od 50 osob má skupina k dispozici celý vůz pro
sebe. Součástí nabídky je i občerstvení.
VÝJEZDNÍ VLAK JE MOŽNÉ OBJEDNAT NA TRATÍCH:
Praha – Ostrava
(např. 50 osob, SC Pendolino,
jedna cesta 22 000 Kč, cena vč. DPH)
Praha – Olomouc – Vsetín
(např. Praha – Vsetín, 50 osob,
jedna cesta 19 600 Kč, cena vč. DPH)
Praha – Brno – Břeclav
(např. Praha – Brno, 50 osob,
jedna cesta 16 800 Kč, cena vč. DPH)
Praha – Plzeň
(např. 50 osob, jedna cesta 11 620 Kč,
cena vč. DPH)

letak_CD_Business_Vlaky_na_objednavku_2018_155x155_v03.indd 4

07/02/18 12:14

Zvláštní vlak
Cestování zvláštním vlakem bude co nejvíce odpovídat představě
zákazníka. Jede podle speciálního jízdního řádu a umožní splnit téměř
všechna jeho přání. Vlak může být vypraven pro různě velkou skupinu osob
a dojet co nejblíže k místu návazného programu. Připravit lze i speciální
vlakovou soupravu pro různé příležitosti (firemní setkání, oslava narozenin)
se salonními nebo společenskými vozy.
PŘÍKLADY ZVLÁŠTNÍCH VLAKŮ
Praha – Ostrava – Bohumín a zpět
cena od 200 000 Kč bez DPH (5 vozů, 400 os.)
Praha – Brno a zpět
cena od 165 000 Kč bez DPH (5 vozů, 400 os.)
Praha – Plzeň a zpět
cena od 120 000 Kč bez DPH (5 vozů, 400 os.)
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Nostalgický vlak
Využijte možnost jízdy zvláštním vlakem s parní či historickou motorovou
lokomotivou v čele. Vlak pojede v trase a v časech dle požadavků a mohou
v něm být řazeny osobní, restaurační či salonní vozy dle přání. Ekonomicky
příznivou alternativou pak může být jízda některým z našich historických
motorových vozů.
PŘÍKLADY NOSTALGICKÝCH VLAKŮ
Praha – Hostivice – Rudná u Prahy – Praha
parní lokomotiva + hist. osobní vozy
celkem 300 míst
cena 96 000 Kč bez DPH
Praha – Beroun – Rakovník – Lužná u Rakovníka – Hostivice – Praha
parní lokomotiva + hist. osobní vozy
celkem 360 míst
cena 178 000 Kč bez DPH
Praha – Praha-Braník – Dobříš – Praha
motorový vůz z 50. let + přípojný vůz
celkem 100 míst
cena 49 000 Kč bez DPH
Praha – Plzeň – Praha
unikátní motorový vůz Stříbrný šíp
celkem 64 míst
cena 71 000 Kč bez DPH
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Motorový vůz „Stříbrný šíp“
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Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu obchod@gr.cd.cz

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu obchod@gr.cd.cz
www.cd.cz



221 111 122
www.cd.cz/fb
@ceskedrahy

Aplikace Můj vlak zdarma
Stáhnout v

Stav k 14. 2. 2018
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