023 - DOUDLEBY NAD ORLICÍ - ROKYTNICE V
ORLICKÝCH HORÁCH (A ZPĚT)
VAMBERK - ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH
Vždy v době od 07:10 do 14:30 hod. ve dnech 18. 03. - 22. 03. 2018
a 25. 03. - 27. 03. 2018
Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že ve výše uvedeném termínu proběhne v úseku Vamberk - Rokytnice v
Orlických horách na trati 023 - Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orlických horách (a zpět) výluka. Dopravce České dráhy, a.s. proto
musí přistoupit k následujícím opatřením:

Nahrazení náhradní autobusovou dopravou:
Po dobu výluky budou všechny vlaky ve vyloučeném úseku nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Nahrazené vlaky: Os 25228, Os 25230, Os 25227, Os 25229 Vlaky jsou nahrazeny autobusy náhradní
dopravy v úseku Vamberk až Rokytnice v Orlických horách. V uvedených spojích bude probíhat odbavení
cestujích řidičem náhradní autobusové dopravy.
Vlaky mohou navýšit zpoždění o 0 až 5 minut.
Ceník jízdného dle počtu ujetých stanic:
Nárok na zlevněné jízdné je uplatňován dle předpisu TR 10, cestující deklarující nárok na zlevněné jízdné předložením průkazu
(uzná se jakýkoliv průkaz).


CENY JÍZDNÉHO dle počtu ujetých stanic:

Základní jízdné

Zvláštní jízdné

cena Kč

cena Kč

1 až 2 stanice (zastávky)

10

2

3 stanice (zastávky)

15

3

4 a více stanic (zastávek)

20

5

Cenová úroveň

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Vamberk - před staniční budovou
Peklo nad Zdobnicí - u přejezdu na hlavní silnici u železniční zastávky
Rybná nad Zdobnicí - na autobusové zastávce „Rybná nad Zdobnicí, U stezky“
Slatina nad Zdobnicí - na křižovatce silnic č. 3128 a č. 3195 nedaleko Konzumu
Pěčín - na autobusové zastávce „Pěčín, U Slavíkových“
Rokytnice v Orlických horách - před budovou dopravny
U vlaků dotčených výlukou může dojít k omezení poskytovaných služeb. Bližší informace o omezení služeb najdete na webových
stránkách www.cd.cz, v mobilní aplikaci Můj vlak nebo na Kontaktním centru (e-mail - info@cd.cz, tel. 221 111 122)
Omlouváme se za vzniklé potíže při cestovaní
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