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... aktuální informace z veřejné dopravy
v Jihomoravském kraji a městě Brně ...

2018

NAVŠTIVTE NÁS NA VELETRHU GO
A REGIONTOUR V BRNĚ
Vážení cestující,
během dnešního dne a o víkendu se na brněnském výstavišti konají tradiční
veletrhy cestovního ruchu GO a REGIONTOUR.
Navštivte nás v pavilonu P, kde Vám poskytneme informace o novinkách
na letní sezónu 2018 - nové cyklobusy na Znojemsku, Turistbus a další.
Těšíme se na Vaši návštěvu

INFORMACE BĚHEM
KNIŽNÍ JÍZDNÍ ŘÁD 2018
KALAMITY

KNIŽNÍ JÍZDNÍ ŘÁD
2. DÍL

SLEVOVÝ
PROGRAM

Sledujte náš web a
Facebook

Knižní jízdní řád IDS JMK
stále v prodeji

Nová výstava
ve Znojmě

Vážení cestující,

Vážení cestující,

v případě, že dojde na území Jihomoravského
kraje ke kalamitní situaci z důvodu
povětrnostních podmínek, sledujte prosím
naše webové stránky případně Facebook.

druhý díl KJŘ 2018 je k dostání na předprodejních
místech IDS JMK.

Prostřednictvím těchto medií poskytujeme
nejaktuálnější informace o provozu IDS JMK.

Druhý díl obsahuje jízdní řády městské dopravy
v Brně.

K jeho získání prosím vystřihněte kupón, který je
umístěn v prvním dílu v zádní části.

Využít můžete také informační linku
Centrálního dispečinku IDS JMK 5 4317 4317.

Do slevového programu IDS JMK je zapojeno
Jihomoravské muzeum Znojmo
Můžete využívat slevu na vstup do muzea ve
výši 20 %
při předložení jednorázové jízdenky IDS JMK
při předložení předplatní jízdenky IDS JMK
Sleva se poskytuje také ze zlevněného
vstupného pro studenty a seniory.
Pobočky muzea: Minoritský klášter, zřícenina
hradu Cornštejn, Znojemský hrad, Rotunda
sv. Kateřiny, Památník Prokopa Diviše.
Více o výstavě betlémů na webu partnera.

Telefonní linka je v případě potřeby posílena
na maximální možnou míru.
Děkujeme Vám za toleranci a pochopení.

JIHOMORAVS
MUZEUM VE
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AKTUALITY A
ZMĚNY V DOPRAVĚ

!

VÝLUKA HODONÍN SUDOMĚŘICE NAD MORAVOU
22. 01. - 23. 01. 2018

S91
POSÍLENÍ DOPRAVY NA
VELETRHY GO A REGIONTOUR

Ve dnech 22. 1. 2018 od 7:40 nepřetržitě do 23. 1. 2018 do 24:00 hodin budou vlaky linky S91
v úseku Hodonín – Sudoměřice nad Moravou nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Umístění zastávek náhradní dopravy:
Hodonín – před staniční budovou na zastávce autobusů IDS JMK „Hodonín, žel. st.“
Rohatec zastávka - na ulici Hodonínská na zastávce autobus IDS JMK „Rohatec, náměstí“
Rohatec a Rohatec kolonie - na ulici Vítězná na zastávce autobus IDS JMK „Rohatec, Kolonie, Maryša“
Sudoměřice nad Moravou - u nádražní budovy
Vážení cestující a návštěvníci,
v souvislosti s konáním veletrhů GO a REGIONTOUR bude v sobotu 20. ledna 2018 a v neděli 21.
ledna 2018 posílena doprava k výstavišti.
V sobotu (cca od 9:30 hod. do 18:30 hod.) a v neděli (cca od 9:30 hod. do 16:30 hod.) bude v provozu
mimořádná tramvajová linka P1 v trase Zvonařka - Úzká - Hlavní nádraží (1. kolej) - Hybešova - Václavská
- Mendlovo náměstí - Výstaviště - hlavní vstup - Výstaviště - vstup G2 - Lipová - Pisárky (pouze výstup).
Nástupní zastávkou linky P1 ve směru do centra bude zastávka Lipová.
Jízdenky: Upozorňujeme návštěvníky, že doprava na posilové lince P1 není bezplatná a vstupenky na
veletrh neplatí jako jízdenky!
Jízdenky zakoupíte v jízdenkových automatech. Pokud přijedete vlakem jízdenky můžete zakoupit na
vlakovém nádraží.
Pro cestu mezi Hlavním nádražím a výstavištěm potřebujete jízdenku na 2 zóny/15 minut za za 20 Kč.

20. 01. - 21. 01. 2018

P1, 1

Naši příznivci pořádají zajímavé výlety po Jihomoravském kraji. Pokud máte zájem,
navštivte stránky http://vylety.idsjmk.eu a dozvíte se více.

AKTUÁLNÍ VÝLET: BRNO NEBRNO

Sraz: 20. 1. 2018 8:30 v Brně na hlavním nádraží na 1. nástupišti u úschovních skříněk
Odjezd: 20. 1. 2018 8:53 S3
Jízdné pro zóny: 100+101
Návrat na místě srazu v 18:25 (příjezd linkou 8), možno i dříve
Navštívený objekt: dělnická čtvrť Písečník, Cacovický ostrov, nejdelší brněnská pěší lávka, možná Lama centrum (bude záležet na počtu účastníků), výhled na rozsvícené Brno
Základní vstupné: 40 Kč
Délka pěší chůze: 7,9 km

Sleva na vstup s jízdenkou IDS JMK
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Tiskové chyby vyhrazeny
info@kordis-jmk.cz
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