Labe - Elbe Ticket
Jednodenní síťová jízdenka Labe - Elbe je platná u několika dopravců v České republice a v
Německu a lze ji využít ve vymezené oblasti na obou stranách hranice.
Podrobné informace na webu Českých drah
Druhy síťových jízdenek Labe - Elbe




jednodenní síťová jízdenka pro jednu osobu – cena: 200 Kč
jednodenní síťová jízdenka pro 2 až 5 osob – cena: 400 Kč
jednodenní přepravní doklad pro jízdní kolo (jako spoluzavazadlo): 90 Kč

Informace o jízdence:








cenově výhodné cestování do Německa
cestování bez omezení počtu ujetých kilometrů
ideální pro rodiny i jednotlivce
platí kterýkoliv den, včetně pracovních dní
síťové jízdenky Labe - Elbe lze zakoupit u pokladních přepážek ČD, případně u
průvodčího ve vlaku.
lze zakoupit pouze v den jízdy, nelze je koupit v předprodeji
jízdenka Labe - Elbe platí vždy do 4.00 hodin následujícího dne

Platnost síťové jízdenky Labe – Elbe:
kompletní přehled spojů najdete zde:
http://www.cd.cz/assets/mezinarodni-cestovani/jizdenka/cestovani-v-prihranici-snemeckem/labeelbe-linky.pdf








ve 2. třídě všech vlaků ČD v rozsahu obchodní nabídky Celodenní jízdenka region
Ústecký
ve spojích Dopravního podniku města Děčín, a. s.
ve spojích Dopravního podniku města Ústí nad Labem, a. s.
ve vybraných autobusech společnosti Autobusy KAVKA, a. s.
na autobusových linkách číslo 217 Bahratal – Tisá a číslo 398 Altenberg – Teplice
ve spojích dopravního svazu VVO v Německu (železniční i autobusové spoje včetně
městské dopravy v rámci působnosti dopravního svazu)
ve vlacích Vogtlandbahn GmbH (TRILEX) na trati 0 89 v úseku Rybniště Varnosdorf - Zittau

U některých dopravců je k jízdence REGIONet Labe - Elbe nutný doplatek (např.
Kirnitzschtalbahn: Bad Schandau – Lichtenhainer Wasserfall).

Tip: jak cestovat vlakem ze Šluknovského výběžku do Drážďan
Pokud chcete cestovat vlakem ze Šluknovského výběžku do Drážďan a chcete využít
výhodnou jízdenku Labe-Elbe, máte následující možnosti:

1) Vlakem ze Sebnitz – musíte nejprve dojet automobilem na nádraží do německého Sebnitz
(zde lze bezplatně zaparkovat), a odtud využít vlakový spoj do Drážďan s přestupem v Bad
Schandau. Jízdenku Labe-Elbe zakoupíte na nádraží v Rumburku nebo Krásné Lípě (v Dolní
Poustevně koupit nelze).
2) Vlakem přes Děčín a Bad Schandau.
Ze Šluknovského výběžku můžete jet do Drážďan také vlakem z německého Ebersbachu, kam
se nejprve dopravíte autem (z Rumburka jezdí i autobus), ale na tento vlakový spoj se
jízdenka Labe-Elbe nevztahuje, zde platí tarify německého dopravce.

