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Pardubice hl.n. » Miletín,,nám.
Informace o spojení
Datum: 12.2.2010 Pátek
Doba: 1 hod 45 min
Vzdálenost: 70 km
Cena: 84 Kč (neúplná cena) / 66 Kč (neúplná cena -

zákaznické jízdné)
Omezení: jede v X

Jízdné
Úsek: Pardubice hl.n. > Dvůr Králové n.Labem
Tarif: obyčejné jízdné ČD/zákaznické jízdné ČD
Cena: 74 Kč/56 Kč (tar. vzd. 54 km)

Úsek: Dvůr Králové n.L.,,žel.st. > Dvůr Králové n.L.,,aut.st.
Tarif: OSNADO spol.s r.o. - platí od 1.1.2008
Cena: 10 Kč (tar. vzd. 3 km)

Stanice Příj. Odj. Pozn. Km

Pardubice hl.n. 14:55 0
Pardubice-Rosice n.L. 14:58 15:00 2
Hradec Králové hl.n. 15:18 15:23 22
Jaroměř 15:38 15:42 39
Dvůr Králové n.Labem 15:58 15:59 54
Liberec 17:58 161

R 990   2. w © R p L, 1 hod 3 min, 54 km«
České dráhy, a.s.; nábřeží L.Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1; +420 840 112 113«
ve vlaku řazeny k sezení pouze vozy 2. třídy«
vlak veze přímý vůz (Pardubice hl.n.->Pardubice-Rosice n.L.)
vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku, vybavený zvedací plošinou
do označených vozů možno zakoupit místenku
úschova během přepravy (Pardubice hl.n.->Pardubice-Rosice n.L.)
rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol
platí také jízdní doklady IDS IREDO a VYDIS (Hradec Králové hl.n.->Jaroměř)
platí také jízdní doklady IREDO (Jaroměř->Dvůr Králové n.Labem)
platí také jízdní doklady VYDIS (Pardubice hl.n.->Hradec Králové hl.n.)
vlak pro přepravu zásilek kurýr

Zastávka Příj. Odj. Pozn. Km

Dvůr Králové n.L.,,žel.st. 16:06 410 0
Dvůr Králové n.L.,,škola 5.května 16:08 410 2
Dvůr Králové n.L.,,aut.st. MHD 16:10 16:15 410 13 3
Trutnov,,aut.nádr. MHD 17:00 400 29

Bus 690440 31 X, 4 min, 3 km«
Dvůr Králové n.Lab.-Trutnov«
OSNADO spol. s r.o.; Svoboda nad Úpou; 499 736 380, 499 811 286«
jede v X«
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem OSNADO spol. s r.o.. Informace o tarifu a smluvních
přepravních podmínkách jsou zveřejněny na www.osnado.cz nebo k dispozici ve vozidle na lince. Na lince platí v rámci integrovaného
území tarif IREDO.

«

Na lince platí časové jízdenky MHD Trutnov, jen pokud cestující nastupuje i vystupuje v obvodu MHD Trutnov.

Zastávka Příj. Odj. Pozn. Km

Trutnov,,aut.nádr. MHD 16:00 2 0
Dvůr Králové n.L.,,aut.st. MHD 16:24 16:25 19 20
Miletín,,nám. 16:40 33
Praha,,Černý Most 18:40 145

Bus 690270 29 X R, 15 min, 13 km«
Horní Malá Úpa-Pec p.Sněžkou-Janské Lázně-Trutnov-Dvůr Králové n.L.-Hořice-Jičín-Mladá Boleslav-Praha«
OSNADO spol. s r.o.; Svoboda nad Úpou; 499 736 380, 499 811 286«
jede v X«
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem OSNADO spol. s r.o.. Informace o tarifu a smluvních
přepravních podmínkách jsou zveřejněny na www.osnado.cz nebo k dispozici ve vozidle na lince. Dětské kočárky a velmi rozměrné
předměty se nepřepravují. Přednostně se přepravují cestující do vzdálenějších zastávek.

«

Pro jízdy v úseku Trutnov,aut.nádr. až Pec p.Sněžkou,aut.st. a opačně se saně, lyže a snowboardy přepravují jen pokud to
obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy umožní.
Cestující s místenkou z výchozí zastávky ztrácí právo na své místo, neobsadí-li je 5 minut před odjezdem spoje.
jízdenku s místenkou je možné zakoupit ve všech předprodejních kancelářích AMS nebo na www.osnado.cz (ON-LINE prodej
jízdenek s místenkou / E-jízdenka)

«

Vysvětlivky značek
p - úschova během přepravy   2. - ve vlaku řazeny k sezení pouze vozy 2.vozové třídy   L - rozšířená přeprava spoluzavazadel,
především jízdních kol   MHD - možnost přestupu na městskou hromadnou dopravu   © - vůz vhodný pro přepravu cestujících na
vozíku, vybavený zvedací plošinou   w - vlak veze přímý vůz   R - možno zakoupit místenku   X - jede v pracovních dnech
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