
  

- speciální „vláčkové“ menu za zvýhodněnou cenu v bistru Sluníčko v Jemnici, Husova 115, tel: 539 086 698 (BSJ)
- 50 kuliček zdarma na paintball - Paintball klub Jemnice o.s., http://www.paintball-jemnice.cz, tel: 731 113 033 (PKJ)
- zdarma propagační balíček Jemnice - Turistické informační centrum Jemnice, Husova 2, www.tic.jemnice.cz, tel: 721 508 737 (TIC)
- jízdenka jako vstupenka do vodní nádrže v Jemnici (VNJ)
- poloviční sleva na vstupném do muzea Jemnice, nám. Svobody 75, tel: 604 419 160 (MMJ)
- jízdenka jako vstupenka na prohlídkový víkend na jemnickém zámku ve dnech 16. a 17. července 2011  (časy prohlídek: 10:00,   
 11:00, 13:00, 14:00 a 15:00 hodin) (PVJ)
- prohlídkový víkend s průvodcem po turistickém okruhu královny Elišky v Jemnici ve dnech 30. a 31. července (časy prohlídek 11:00  
 a 15:00) s vystoupením jemnické skupiny historického a scénického šermu Lucemburk – sraz na vlakovém nádraží v Jemnici (TOJ)
- jízdenka jako vstupenka na výstavu Ohrožené památky Vysočiny – 2.-28.8.2011, zámek Jemnice, otevřeno od 9.00 do 12.00 a od  
 13.00 do 16.00 hodin (OPV)
- sleva na vstupném v hodnotě jízdného na 1. Jemnickou bitvu – O upevnění královské moci lucemburské - 6. srpna 2011 (JBJ)
- sleva na vstupném - koupaliště Moravské Budějovice - celodenní vstupenka za cenu večerního vstupného (KMB)

Vzor platných jízdenek:

Výhody pro majitele jízdenek, kteří využili vlakovou dopravu na trati č. 243 - Moravské Budějovice - Jemnice
v rámci víkendového provozu v měsících červenec a srpen 2011.

Pravidla čerpání výhod:
- na jednu zakoupenou jízdenku lze čerpat každou z výhod pouze jedenkrát
- výhody lze čerpat v uvedený datum nebo průběžně v době od 2.7. do 28.8.2011

Bližší informace získáte:
Turistické informační centrum Jemnice
Husova 2, 675 31 Jemnice, tel: + 420 721 508 737
www.tic.jemnice.cz, tic@mesto-jemnice.cz

LÉTO NA TRATI
JEMNICE

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Jízdní řád na trati č. 243 Moravské Budějovice - Jemnice a zpět
Odjezd z Moravských Budějovic - 10:00, 14:10, 18:10
Odjezd z Jemnice - 8:00, 13:20, 17:20
Vlak jede jen v červenci a srpnu 2011 - soboty a neděle.
Na trati platí ceník JHMD, a.s. - www.jhmd.cz.

Cestu vlakem můžete spojit i s návštěvou dalších kulturních 
akcí:
Jemnice:
1.-10.7.2011  Výstava Báry Kaluzsné a Mirka Bártíka
16.7.2011  Jemnická heligonka a harmonika
30.7.2011 Kočovné divadlo
5.8.2011  Vernisáž výstavy kožených obrazů a výrobků
6.-28.8.2011  Prodejní výstava kožených obrazů a výrobků
27.8.2011  Hasičská soutěž O putovní pohár starosty města
27.8.2011 Podolské posvícení
28.8.2011  Výstup (nejen) inženýrů na Inženýrský kopec

Moravské Budějovice:
9.7.2011  Proti proudu 
10.7. 2011 Koncert Honzy a Františka Nedvědů 
18.-23.7.2011  Letní �lmový festival
24.7. 2011 Posezení u vína s cimbálem
26.-28.8.2011 Mezinárodní festival Václava Hudečka


