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Csehország

A szépség ezer arca Prágán innen és túl
Prága csak a legszebb ékköve Csehországnak, hiszen a fővároson kívül is megannyi látnivaló van. A díszes
termeikkel megőrzött várak és kastélyok éppúgy marasztalják a turistát mint a jobbnál jobb sörfőzdék. A nyugat-cseh
gyógyfürdőkben, az erdőkkel és barlangokkal teli hegyekben testünk-lelkünk is kellemes felüdülést találhat.
Budapestről Brnón át Prágába és onnan vissza kétóránként közlekednek nappali vonatok akadálymentes utazási
lehetőséggel, kerékpárszállítással és étkezőkocsival, emellett egy éjszakai járat is rendelkezésre áll. Egy további
nappali járatal Ostravába is közvetlenül lehet utazni.
A nemzetközi menetrendek pdf formátumban itt érhetők el [1].
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[2]
A térkép pdf formátumban is letölthető. [3]

Menetjegyek és árak
START Europa [4] CZ
Korlátozott számban valamennyi, a nemzetközi díjszabásban lévő magyar és cseh állomás között, vonathoz kötött,
nem visszaváltható, éjszakai járatra nem érvényes.
Árak Budapestről. 2. osztályon
Brno, Olomouc 13 €-tól
Prága, Ostrava, České Budějovice 20 €-tól
Plzeň, Karlovy Vary 28 €-tól
Gyerekjegyek valamennyi viszonylatra: 2. osztályon 5 €, 1. osztályon 10 € (START menetjeggyel utazó
felnőttenként legfeljebb 3 gyerek 6-15 éves kor között)
Az 1. osztályon vagy más útvonalakon érvényes árakról kérjük, érdeklődjön elérhetőségeink [5] bármelyikén.
Tovább a jegyvásárlásra [6]
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START Night Promo
Az éjszakai járatra váltható Budapestről, irányonként a következő árakon:
Fekvőhelyes kocsi
Hálókocsi
6 ágyas fülkében
4 ágyas fülkében
3 ágyas fülkében
2 ágyas fülkében
1 ágyas fülkében
(Triple)
(Double)
(Single)
29 €-tól
39 €-tól
49 €-tól
59 €-tól
99 €-tól
Felhasználási feltételek Érvényességi idő
a jegyen szereplő nap
Vonathoz kötöttség
a jegyen feltüntetett vonatra
Kocsiosztály
a jegyen feltüntetett komfortkategóriában
Magasabb kocsiosztály igénybevétele
csak azonos komfortkategórián (fekvő/háló)
belül
Útmegszakítás
nem lehetséges
Visszaváltás
nem lehetséges
Gyerekkedvezmény
nincs
Kutyaszállítás
nem lehetséges
Helybiztosítás, felárak
az ajánlat tartalmazza
Megvásárolható
MÁV-START és GySEV pénztárak [7],
internetes felület [8]

Felárak az éjszakai járatra
Normál menetjegyek és Interrail bérletek mellé, személyenként és irányonként:
Fekvőhelyes kocsi
Hálókocsi
6 ágyas fülkében 4 ágyas fülkében 3 ágyas fülkében 2 ágyas fülkében 1 ágyas fülkében
(Triple)
(Double)
(Single)
szezonon kívül
9,40 €
14 €
20 €
30 €
70 €
főszezonban
14 €
20 €
24 €
36 €
84 €

Interrail [9]
Amennyiben körutazást szeretne tenni Csehországban, vagy az ország egy régiójának összes látványosságát
szeretné felfedezni, az Interrail bérlettel kedvező áron teheti ezt meg.
Felnőtt bérletek 59 €-tól, ifjúsági bérletek 51 €-tól.
Az Interrail bérleteket elfogadó vasúttársaságok listáját az alábbi oldalon találhatja meg:
https://www.interrail.eu/en/plan-your-trip/trains-europe/trains-country/trains-czech-republic [10]
Az oda-, illetve a visszautazáshoz a Csehországon kívüli szakaszra nemzetközi menetjeggyel vagy az érintett
országokra érvényes Interrail bérletekkel kell rendelkezni.

Hasznos linkek
A Cseh Vasút (ČD) honlapja [11]
Turisztikai információk Csehországról [12]

Forrás:https://www.mavcsoport.hu/mav-start/nemzetkozi-utazas/csehorszag
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