Košická detská historická železnica
ponúka Zážitok 2013
Cenník
mimoriadnych jázd
na objednávku
KATKA – parný vlak
1. obeh – 390,- €;

2. obeh – 350,- €;

3. a ďalší obeh – 300,- €

* - v deň riadnej prevádzky: 1. obeh – 290,- €;

2. obeh – 270,- €;

3. a ďalší obeh – 250,- €

- mimo riadnej prevádzky:

JANKA alebo DANKA – motorový vlak
1. obeh – 250,- €;

2. obeh – 220,- €;

3. a ďalší obeh – 200,- €

* - v deň riadnej prevádzky: 1. obeh – 190,- €;

2. obeh – 170,- €;

3. a ďalší obeh – 150,- €

- mimo riadnej prevádzky:

*Zrušenie riadneho vlaku, alebo jeho zmeškanie kvôli mimoriadnemu vlaku - prirážka 100 %
z ceny objednaného vlaku.
V cene je príprava rušňa, ukážka práce rušňovodiča, prehliadka stanovišťa rušňa, vlaková čata,
jazda v úseku Čermeľ – VPRED - Alpinka a späť.
Počet vagónov 1 až 3.
Kapacita letného vagóna: 60/detí 40/dosp.
Kapacita krytého vagóna: 40/detí 40/dosp.
Možnosť pripojenia historického služobného alebo letného vagóna.
Suveníry a darčeky
Kalendáre, pohľadnice, knihy, brožúrky, detské knihy a omaľovánky, pexesá, puzzle, drevené
hračky a iné. Pri hromadnom odbere vo zvýhodnených cenách od 1€ – 5 €/ks.
Doprava historickými autobusmi
Karosla ŠL (na sedenie 45 + 35 na státie)
Ikarus (na sedenie 35 + 75 na státie)
Objednávky
Najneskôr 10 pracovných dní pred akciou na - kezeleznica@gmail.com
Informácie na - 0905 496 426
www.detskazeleznica.sk

P
Ponuka
pre všetky zvedavé a dobrodružné typy
žžiakov/študentov a ich učiteľov z materských,
zzákladných, stredných a vysokých škôl,
ccentier voľného času, materských centier,
kklubov, farností a záujmových združení.

Hurá,
ide sa na výlet!
Čaká vás?
• Cesta historickým vlakom krásnou prírodou
• Uvidíte najstaršiu parnú mašinku
v strednej Európe (Katka)
• Vysvetlíme vám, ako funguje parný stroj
• Odvezú vás dvojičky motorákov
Janka alebo Danka

• Sami si vypravíte vlak
• Zahráte sa na sprievodcu
• Fotenie v uniforme s čiapkou a výpravkou
• Uvidíte, ako to vyzerá na stanovišti
rušňovodiča
• Dozviete sa zaujímavosti
o Detskej železnici

Atrakcie podľa dohody a za príplatok: westernové mestečko, lanová dráha, skákací hrad,
mini-zoo, opekačka, ihrisko, hudba, divadelné a filmové predstavenia, animátori...
Čo to stojí?

Jednosmerný lístok

Obojsmerný lístok

1,00 €
2,00 €
2,50 €

1,50 €
2,50 €
3,00 €

Žiaci a učitelia MŠ a ZŠ
Študenti a učitelia SŠ a VŠ
Rodičia a iní dospeláci
POZN.: Možnosť platby kultúrnymi poukazmi.

Ako na
Divokom západe
Ponuka pre tých,
ktorí už zažili všetko a chcú zažiť ešte viac.

Čo vás čaká?
• Prepad vlaku ako na Divokom západe
• Reálna prestrelka, nefalšované zajatie
a oslobodenie

• Súbežná jazda s cválajúcimi koňmi
• Fotenie s originálnymi kovbojmi
a kovbojkami
• Originálny zážitok

O koľko vás oberú?
M (malý prepad) - so scénkou a prepadom vlaku
80 €
L (stredný prepad) - so streľbou, scénkou, prepadom vlaku s koňmi
120 €
XXL (veľký prepad) - so streľbou, scénkou, prepadom vlaku s koňmi
a únosom cestujúcich + pohostenie
180 €
+ objednávka mimoriadnej jazdy (viď cenník)

Na ľudovú
nôtu
Pre všetkých fanúšikov folklóru pod holým nebom,
tentoraz v netradičnom spojení s motorovou/parnou
lokomotívou a historickými vozňami.

Čaká vás?
• Ľudová hudba, spev, tanec
• Prípitok, pohostenie (podľa dohody)

• Harmonika, cimbal, husle, ozembuch,
kontrabas
• Dobrá nálada a zábava

Business
trochu inak
Ponuka pre všetkých nekonvenčných, inovatívnych
a kreatívnych manažérov. Ideálna príležitosť na utuženie
vzťahov vo firme, nezabudnuteľnú prezentáciu firmy,
originálne obchodné rokovanie.

Koľko grošíkov potrebujete?
Aperitív 0,2/0,4 dcl
(Borovička Slovácka 42 %, Borovička Koniferus 37,5 %)
osobitný cenník
Občerstvenie, opekanie, catering
osobitný cenník
Čermeľský chlebík
0,50 €/ks
+ objednávka mimoriadnej jazdy (viď cenník)

Nezabudnuteľná párty
- oslava pod parou
Čaká vás?
• Blahoželanie od nastúpenej vlakovej čaty
• Vypravenie vlaku oslávencom
• Slávnostné zapískanie

Čaká vás?
• Nezabudnuteľný výlet
Aké vreckové?
(2 dôchodcovia + max. 4 detí do 15 rokov)

Ponuka pre aktívnych starých rodičov
a ich vnúčatá na príjemný oddych v prírode.

• Strávenie voľného času (min. 2 hod.)
• Chládok a osvieženie v letných horúčavách
Skupinový lístok „Výlet pre vnúčatá“
jednosmerný max. 7,00 €
obojsmerný max. 10,00 €

Príležitosť vypustiť paru pod parou.
Oslávte spolu s nami vaše jubileá,
výročia, mimoriadné udalosti.
Auto radšej nechajte doma!

• Fotenie
• Prípitok, občerstvenie
• Program podľa dohody

Na oslave nešetrite!
Aperitív 0,2/0,4 dcl
(Borovička Slovácka 42 %, Borovička Koniferus 37,5 %)
osobitný cenník
Občerstvenie
osobitný cenník
Guláš, palacinky a iné dobroty...
osobitný cenník
Čermeľský chlebík
0,50 €/ks
+ objednávka mimoriadnej jazdy (viď cenník)

Koľko za to primášovi?
Harmonika a spevák
80 €*
Harmonika + husle a spevák
120 €*
Harmonika + husle + kontrabas a spevák
150 €*
Harmonika + husle + kontrabas + cimbal a spevák
200 €*
Špivaci (5 až 7 chlapov s harmonikou a ozembuchom)
150 €*
*cena za 45-minútové vystúpenie
+ objednávka mimoriadnej jazdy (viď cenník)

Výlet
pre vnúčatá

Čaká vás?
• Prípitok, občerstvenie
• Sprievodné slovo v slovenčine
(angl., pol., maď., nem.)
• Opekanie, catering v prírode
• Obed v reštaurácii
• Budete zaujímaví a nezabudnuteľní
• Ďalší program podľa dohody

Odíť ako chlap/žena,
na,
vráť sa ako
rušnovodič/ka!
Jeden aktívny deň nielen pre mužov, ale
l ajj ženy,
ž
ktorí/é by si chceli vyskúšať riadiť motorovú,
prípadne parnú lokomotívu. Najvyšší čas na splnenie
detských snov, netradičný darček. Vek min. 18 rokov.

Čaká vás?
• Zakúrenie a príprava pred jazdou
• Obsluha lokomotívy pod dozorom
• Odstavenie a údržba
Koľko stojí „rýchlo-kurz“?

• Fotenie, videozáznam
• Obed
• Tričko s originálnym nápisom
99,00 €*
*V cene kurzu je voľný lístok pre vašich blízkych

