Trať Jindřichův Hradec – Obrataň:
J. Hradec – N. Včelnice

N. Včelnice – Kamenice n. L.

Kamenice n. L. – Černovice u T.

Trať Jindřichův Hradec – Nová Bystřice:
J. Hradec – M. Ratmírov

M. Ratmírov – Kaproun

Kaproun – N. Bystřice

Jízdné a přepravné:

2

210 Kč

105 Kč

3

240 Kč

120 Kč

40 Kč

200 Kč

100 Kč

320 Kč

160 Kč

340 Kč

170 Kč

Zavazadlo,
kolo, pes

60 Kč

dítě 3-15 let

dítě 3-15 let

120 Kč

Zpáteční jízdné
Od 15 let

Od 15 let

1

Zavazadlo,
kolo, pes

Počet zón

Jednosměrné jízdné

60 Kč

Poplatek za rezervaci místa k sezení: 40 Kč za osobu
Při nákupu přes internet je rezervační poplatek 0 Kč

Slevy z plného jízdného v pravidelných parních vlacích
• Sleva 50 %: děti 3-15 let
• Bezplatná přeprava: děti do 3 let (bez nároku na vlastní sedadlo)
• Při nákupu přes e-shop je rezervační poplatek 0 Kč
• Při nákupu jízdenek pro dva dospělé a jedno dítě (3-15 let) jsou
jízdenky pro případné 2. a 3. dítě zdarma
Výtah z tarifu a přepravních podmínek
Ve všech vlacích a v prostorách JHMD a. s. je zakázáno kouřit!
Jízdenku předložte ke kontrole pověřenému zaměstnanci JHMD a.s.
Po označení je jízdenka platná pro jednu osobu v daném vlaku bez možnosti přerušit jízdu.
Jízdenky na parní vlaky zakoupíte v e-shopu na adrese jizdenky.jhmd.cz, v obsazených stanicích nebo ve vlaku bez přirážky.
Přeprava jízdních kol je možná ve všech vlacích do vyčerpání kapacity vlaku.
Vzhledem k vytíženosti vlaků doporučujeme větším skupinám zakoupit nebo rezervovat jízdenky předem.
Přepravu cestujících na vozíku oznamte nejméně 48 hodin předem na kontakt: office@jhmd.cz, tel. 384 361 165.
V parních vlacích JHMD a.s. neplatí jízdenky pro motorové vlaky JHMD a.s. ani tarif, komerční slevy a režijní jízdenky jiných dopravců.
Kompletní tarif a přepravní podmínky jsou k dispozici na stránkách www.jhmd.cz nebo na vyžádání ve vlaku a na pokladnách JHMD a. s.

