INFORMÁCIE:
Preprava cestujúcich na linkách,
uvedených v tomto materiáli je
zabezpečovaná podľa platných
prepravných podmienok dopravcu.
Mená dopravcov sú uvedené pod
každým cestovným poriadkom.

Maďarsko

Spoločnosť Slovak Lines zabezpečuje
iba predaj cestovných lístkov na linky
iných dopravcov.

POUŽÍVANÉ ZNAČKY V CESTOVNÝCH
PORIADKOCH:

Mame

www.slovaklines.sk / www.eurolines.sk

1 Pondelok
4 Štvrtok
7 Nedeľa

2 Utorok 3 Streda
5 Piatok 6 Sobota

HS – premáva vo vyznačenej sezóne

KONTAKTNÉ CENTRUM
Od pondelka do nedele v čase od 06:30 do
18:30 hod.
tel. číslo: +421 2 55 422 734.
e-mailom na: info@slovaklines.sk

Budapest - Bratislava – BRNO – PRAHA

BUDAPEST - BRATISLAVA - PRAHA

2,4,5,7

7

8:45

15:00

BUDAPEST

Népliget, Business Class

20:30

22:30

11:50
12:00

17:50
18:00

BRATISLAVA

autobusová stanica

17:45
17:15

19:30
19:10

13:45
16:15

19:45
22:15

BRNO
PRAHA

Zvonářka Business Class
ÚAN Florenc Business Class

15:30
13:00

17:30
15:00

1,3,4,6

5

Špeciálna ponuka, ktorú poskytuje Business Class!
WIFI, denná tlač, zásuvky na 220 V, detská bezpečnostná sedačka
Pri včasnom nákupe môžete získať zvýhodnené PROMO ceny cestovného!
Dopravca
Eurolines CZ Business Class (subdopravca Grumdrop bus)
Upozornenie
Dopravca je oprávnený vykonať úpravu prevádzky počas sviatkov.
Batožina
1 ks príručnej batožiny je prepravovaný zdarma. Bezplatne je povolená preprava 2 ks cestovnej batožiny . Rozmer nesmie presiahnuť 170 cm. (počíta sa
súčet rozmery: výška+šírka+hlbka). Maximálna váha oboch batožín 40 kg. Dieťa do veku 3 rokov nemá nárok na prepravu batožiny.
Zastávky
Cestujúci je povinný sa dostaviť na zastávku 15 min. pred publikovaným časom odchodu. Číslo nástupišťa je cestujúci povinný si overiť priamo na
príslušnej autobusovej stanici.

BUDAPEST - Bratislava - Paris
Výhodné ceny cestovného!
Cestujúci môže získať pri
včasnom nákupe lístky v
PROMO cene.
Počet lístkov za
zvýhodnené ceny je
limitovaný.

Dopravca
Eurolines Batožina
1 ks príručnej batožiny je prepravovaný zdarma. Bezplatne je povolená preprava 2 ks cestovnej batožiny . Rozmer nesmie presiahnuť 170 cm. (počíta sa
súčet rozmery: výška+šírka+hlbka). Maximálna váha oboch batožín 40 kg. Dieťa do veku 3 rokov nemá nárok na prepravu batožiny.
Upozornenie
Dopravca je oprávnený vykonať úpravu prevádzky počas sviatkov.
Zastávky
Číslo nástupišťa je cestujúci povinný si overiť priamo na príslušnej autobusovej stanici.

Vedeli ste?

