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Vítejte na palubě
třídy Business
Welcome aboard BUSINESS class / Willkommen an Bord der BUSINESS-Klasse

Jsme rádi, že cestujete s námi. Užijte si svou cestu na trase 
Ústí nad Labem–Litoměřice–Mělník–Kolín a využijte čas k práci i odpočinku.

We are delighted you are travelling with us. Enjoy your journey on the Ústí nad 
Labem–Litoměřice–Mělník–Kolín route and use the time to work and relax.

Es freut uns, dass Sie mit uns reisen. Genießen Sie Ihre Reise auf der Strecke 
Ústí nad Labem – Litoměřice – Mělník – Kolín und nutzen Sie Ihre Zeit für Arbeit 
und Entspannung.

Užívejte si cestování 
žlutou linkou

Attractive price deals

Günstige Fahrkartenpreise

Výhodné ceny 
jízdenek

Free selected drinks on board

Ausgewählte kostenlose 
Getränke an Bord

Vybrané nápoje na 
palubě zdarma

Free cancellation 15 min 
in advance

Stornierung bis zu 15 Minuten 
vor der Abfahrt gratis

Storno 15 minut před 
odjezdem zdarma
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Vítejte na palubě
třídy Business

Pohodlné sedačky
Comfortable seats

Bequeme Sitze

Zdarma
Free / Gratis

Pro zpříjemnění cesty 
na vás čeká:
To make your journey more enjoyable:
Um Ihre Reise angenehmer zu machen, warten auf Sie:

Zábavní portál a Wi-Fi
Entertainment portal and Wi-Fi

Unterhaltungsportal und Wi-Fi

100% pomerančový 
džus Relax  
při cestě delší než 60 minut
100% orange juice on journeys longer 
than 60 minutes
100 % Orangensaft bei einer Reise, 
die länger als 60 Minuten dauert

Pramenitá 
voda Rajec
Rajec spring water
Quellwasser Rajec

Káva
Coffee
Kaffee

Zdarma
Free / Gratis

Časopisy
Magazines (CS)
Zeitschriften (CS)
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Tieflehner Hof 
Pitztal Hotel

nový hotel s naším unikátním konceptem  
na dechberoucím místě.

Super lyžovačka skoro po celý rok ve výšce 3440 m n. m.  
na nejvyšším ledovci Rakouska.

regiojethotels.cz
Sledujte

Otevíráme v prosinci

• Cena od 49 EUR/osoba s polopenzí 
• Káva a voda zdarma 

• Pilsner Urquell 0,5 l za 2 EUR 
• Wellness zdarma

RAKOUSKO
TYROLSKO 

PITZTAL

***
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Specifické oddíly
Specific compartments / Sonderabteile

Přeprava jízdních kol 
V každém vlaku je zajištěna možnost přepravy jízdních kol. 
Cestující s jízdním kolem si musí rezervovat místo ve voze číslo 
1 nebo 2. Pro nástup do vozu využijte dveře označené obrázkem 
kola.

Carriage of bicycles and prams 
Bicycles can be transported on each train. Passengers with 
a bicycle must book place in car number 1 or 2. To get into the 
wagon, use the door marked with a picture of the bicycle.

Transport von Fahrrädern und Kinderwagen 
In jedem Zug werden Fahrräder befördert. Fahrgäste mit einem 
Fahrrad müssen einen Sitzplatz im Wagen Nr. 1 oder Nr. 2 reserv-
ieren. Zum Einstieg benutzen Sie bitte die Tür mit der Abbildung 
eines Fahrrads

Časový interval servisu je uzpůsoben obsazenosti vlaku. Cestující bere na vědomí, 
že poskytnutí inzerovaných nadstandardních služeb a dalších marketingových 
bonusů je zcela v dispozici dopravce a cestujícímu uzavřením přepravní smlouvy 
nevzniká nárok na jejich poskytnutí. V případě nedostatečného časového prostoru 
pro obsluhu nebo při vzniku nepříznivých okolností není tento servis nabízen. 

cs

Service time interval adjusted to train occupancy. The passenger acknowledges 
the fact that the provision of extra services as advertised, and other marketing 
bonuses is at the discretion of the carrier. The conclusion by the passenger of the 
contract of carriage with the carrier does not include the right to said services. In 
the event of a lack of time for service, or in the event of unexpected circumstances, 
these services are not offered. 

en

Zeitintervall des Services an Zugenauslastung angepasst. Der Reisende erkennt 
an, dass es dem Beförderer freisteht, inserierte Sonderleistungen und andere 
Boni im Rahmen des Marketing bereitzustellen und dass dem Reisenden durch 
Abschluss eines Beförderungsvertrages kein Anspruch auf ihre Bereitstellung 
entsteht. Dieser Service ist nicht verfügbar, wenn das Personal ausgelastet ist 
oder andere ungünstige Umstände eintreten. 

de
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Zábavní portál
Entertainment portal
Unterhaltungsportal

Bavte se díky našemu zábavnímu portálu na vlastním 
mobilu, notebooku i tabletu.
Stačí se připojit k Wi-Fi “Regiojet - zluty” a přejít na web portal.regiojet.cz, 
kde na vás čekají filmy, podcasty, zpravodajství, videohry a audioknihy.

cs

Have fun with our entertainment portal on your own 
mobile, laptop or tablet.
Just connect to the ”Regiojet - zluty” Wi-Fi network and go to 
portal.regiojet.cz, where movies, podcasts, news, video games and 
audiobooks await you.

en

Vergnügen Sie sich mit unserem Unterhaltungsportal 
auf dem eigenem Handy, Notebook oder Tablet.
Einfach aufs WLAN „Regiojet-žlutý“ zugreifen und die Website 
portal.regiojet.cz aufrufen, wo Filme, Podcasts, Nachrichten und 
Audiobücher auf Sie warten.

de
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Kreditová jízdenka se vyplatí
RegioJet Pay credit pays off
RegioJet Pay lohnt sich

Pokud si na registraci
online netroufáte,

zastavte se na 
některém z našich 

prodejních míst.

Na pobočce si také
můžete nechat 

vystavit
Kreditovou jízdenku
v podobě plastové

kartičky. 

Proč kreditová jízdenka
Pořízení nic nestojí. Stačí se jen 
zaregistrovat

Je přenosná. Může ji používat 
třeba celá rodina

Vždy ušetříte. S kreditovkou 
cestujete za výhodnější ceny

Vše na jednom místě 
Máte přehled o svých rezervacích 
a platbách

Je skupinová. Na jednu kreditovku 
můžete koupit více jízdenek

Jak kreditovou jízdenku 
získat
Zaregistrujte se na 
regiojet.cz/kreditova-jizdenka

Dobijte si kredit alespoň 300 Kč

Stáhněte si naši aplikaci a vše 
máte po ruce

cs

Why get RegioJet Pay
It costs nothing to purchase. 
All youhave to do is register

It is portable. The whole family 
can use it

You will save money. RegioJet Pay 
means lower ticket prices

All in one place. Keep track of your 
bookings and payments

It is group-based. You can buy 
multiple tickets with RegioJet Pay

en

How do I get RegioJet Pay
Register at 
regiojet.com/regiojet-pay

Top up at least 
EUR 10 of credit.

Download our app 
to have everything 
in your pocket

RegioJet Pay lohnt sich
Ihre Anschaffung kostet nichts. 
Sie brauchen sich nur zu registrieren.

Das Ticket ist übertragbar. Die ganze 
Familie kann es benutzen.

Sie sparen immer. Mit der Kreditfahr-
karte reisen Sie preisgünstiger.

Alles an einer Stelle. Sie haben 
Übersicht über Ihre Reservierungen 
und Zahlungen.

Funktioniert auch als Gruppenticket. 
Mit einer Kreditfahrkarte können 
Sie mehrere Fahrkarten kaufen.

Wie kommt man an die 
Regiojet-pay-Kreditfahr-
karte
Registrieren Sie sich auf der 
Seite regiojet.de/regiojet-pay

Laden Sie mindestens 300 CZK 
Kredit auf die Karte

Laden Sie unsere App herunter 
und Sie haben alles zur Hand

de
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V Alpách levněji 
než v Krkonoších!

• Cena od 29 EUR/osoba s polopenzí 
•  Pilsner Urquell 0,5 l za 2 EUR 

•  Wellness zdarma

Naše další hotely 
v ČR a Rakousku 
najdete zde regiojethotels.cz

RAKOUSKO
Korutany 

Heiligenblut

V našem novém horském hotelu Wallackhaus v rakouských 
Alpách v nadmořské výšce 2304 m n. m. 

V létě na nejvýše položené silnici v Rakousku Grossglockner 
Hochalpenstrasse, v zimě přímo na sjezdovce.
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Jízdenky na 
lince R23

Tickets on 
the R23 line

Jízdenky RegioJet
• nejlevnější cena online 

• na konkrétní spoj s místenkou zdarma 

• lze je změnit či stornovat online 
15 minut před odjezdem  

Časové jízdné 
• 7denní, 30denní a 90denní

• k zakoupení pouze s Kreditovou 
jízdenkou vázanou na jméno

• časové jízdné vás opravňuje k 
libovolnému počtu jízd ve třidě Low 
cost (2. tr.) na uvedené trase 
v libovolném směru po dobu platnosti

• negarantuje místo k sezení (možnost 
dokoupení místenky) 

Flexibilní jízdenka
• jízdenka na jednu jízdu a konkrétní 

datum a libovolný spoj 

• možnost s ní cestovat ve směru 
uvedeném na jízdence (bez místenky) 

• dokoupit si místenku na jakémkoliv 
prodejním místě na rychlíkové lince 
R23 

OneTicket jízdenka 
• jízdenka, která platí napříč všemi 

dopravci

•  neváže se na konkrétní čas, můžete si 
vybrat jakýkoliv spoj v rámci jednoho 
dne

•  lze zakoupit na prodejních místech 
dopravců nebo na www.oneticket.cz

Samostatná místenka
• nepřenosná

• možnost zakoupit na jakýkoliv spoj na 
lince R23

• je určena k jízdence časové, flexibilní, 
DÚK, PID

RegioJet tickets
• lowest price online

• for particular train with seat 
reservation for free

• online changes or cancellations 
until 15 minutes prior to departure 

Fixed-period fare 
• 7-day, 30-day and 90-day

•  available only to holders of RegioJet 
Credit card

• the fixed-period fare entitles you to 
travel both ways in one day on the 
R23 line

•  does not include seat reservation 
(can be bought extra)

Flexible ticket
• for one fare within a specific date but 

any connection on the R23 line (no 
seat reservation, but you can buy it 
extra 

OneTicket
• the ticket is valid for trains of all 

carriers

• it is not tide on specific time, you can 
choose any connection in one day

• can be bought on ticket sale points 
or in www.oneticket.cz

Individual seat reservation
• non-transferable

• for any connection on line R23

• applies to flexible tickets, 
fixed-period fare, DÚK, PID

cs en
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Tickets auf 
der linie R23
Tickets RegioJet
• der günstigste Preis online

• für eine konkrete Verbindung mit freiem 
Sitzplatz

• kann bis online 15 Minuten vor Abfahrt 
geändert oder storniert werden 

Zeitkarten 
• 7 Tage, 30 Tage und 90 Tag

• Erhältlich nur mit personengebundener 
Kreditfahrkarte

• Die Zeitkarte berechtigt Sie an 
einem Tag auf der Linie R23 in beide 
Richtungen zu fahren

• Keine Sitzplatzgarantie (nachträgliche 
Sitzplatzreservierung möglich 

Flexibles Ticket
• für eine Fahrt und  ein bestimmtes 

Datum, aber 
Sie können mit jeder R23-Linie fahren 
(keine Sitzplatzreservierung, aber kann 
extra gekauft werden 

OneTicket jízdenka 
• das Ticket gilt für Züge aller 

Fluggesellschaften

• es ist keine Gezeiten zu einer 
bestimmten Zeit, Sie können jede 
Verbindung an einem Tag wählen

• kann an Fahrkartenverkaufsstellen oder 
auf www.oneticket.cz gekauft werden

Separate Sitzplatzreservierung
• Nicht übertragbar

• Kann für jede Verbindung der Linie R23 
gekauft werden

• gültig für Flexibles Ticket, Zeitkarten, 
DÚK, PID

de
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Naše hotely 
a penziony

Hotel Vidly
od 438 Kč/osoba s polopenzí

Penzion 
Habánský dům

JIŽNÍ MORAVA, DOLNÍ VĚSTONICE

od 550 Kč/osoba

Uprostřed pálavských vinic, 
v ráji pro cyklisty, milovníky vína 
či odpočinku. Ideální místo pro 

poznávání krás jižní Moravy.

od 350 Kč/osoba

Penzion 
Rudník

KRKONOŠE, RUDNÍK

Stylový penzion s unikátní 
hospůdkou v podhůří 

Krkonoš.

Hütte 
Gerlitzen
RAKOUSKO, KORUTANY

od 300 Kč/osoba

Ideální místo pro klidný 
odpočinek mimo civilizaci, 

uprostřed lesů a hor ve 
výšce 1 700 m n. m.  
Přímo u sjezdovky.

V nejkrásnější části Jeseníků mezi 
slavnými lázněmi Karlova Studánka 

a Jeseník. Užijte si nedotčenou 
přírodu Jeseníků a nejčistší vzduch 

ve střední Evropě.

regiojethotels.cz

Naše další hotely 
v ČR a Rakousku 
najdete zde
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Na lince Ústí nad Labem – Kolín 
akceptujeme i jízdenky integrovaných 
dopravních systému DÚK a PID. S nimi 
vás vždy přepravíme, ale nebudete mít 
garantované místo 
k sezení. Klienti mají možnost si místen-
ku dokoupit. Platí pouze pro třídu Low 
cost (2. tř.)

TARIFY INTEGROVANÝCH 
DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ:

DÚK – Ústecký kraj

Mělník, Štětí, Litoměřice, Ústí nad 
Labem

• mezi těmito stanicemi akceptujeme 
všechny platné druhy jízdních dokladů 
DÚK 

PID – Středočeský kraj

Kolín, Velký Osek, Poděbrady, Nymburk, 
Lysá nad Labem, Stará Boleslav, Všeta-
ty, Mělník, Štětí

• mezi těmito stanicemi akceptujeme 
všechny platné druhy jízdních dokladů 
PID

Jízdenky IDS na 
lince R23 Ústí nad 
Labem - Kolín

cs

Tickets within the framework of the in-
tegrated public transport systems DÚK 
and PID are accepted. You can travel 
with us but a seat is not guaranteed as 
you cannot have seat reservations. Valid 
only for Low cost (2nd Cl.)

 
INTEGRATED PUBLIC TRANSPORT 
SYSTEM TARIFFS:

DÚK - Ústí nad Labem Region

Mělník, Štětí, Litoměřice, Ústí nad 
Labem

• all tickets of DÚK are accepted 
between these stations 

PID – Prague Region

Kolín, Velký Osek, Poděbrady, Nymburk, 
Lysá nad Labem, Stará Boleslav, Všeta-
ty, Mělník, Štětí

• all tickets of PID are accepted 
between these stations

IDS tickets with 
integrated public 
transport systems 
on R23 Ústí nad 
Labem - Kolín

en

Covid opatření 
 COVID measures / COVID-Maßnahmen

Ve všech našich vlacích platí aktuální bezpečnostní opatření 
proti viru COVID-19 nařízená vládou České republiky.

The current COVID-19 safety measures imposed by the Czech 
government apply on all our trains.

In allen unseren Zügen gelten die von der Regierung der 
Tschechischen Republik vorgeschriebenen aktuellen 
Sicherheitsmaßnahmen.
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Pro naše hotely v Rakousku a Česku hledáme aktivní 
páry, které milují hory, přírodu, sport a chtějí žít 

a pracovat na horách. Splňte si svůj sen třeba v našem 
horském hotelu Wallackhaus, který leží přímo na 

sjezdovce, nebo Pitztalhaus na nejvýše položeném 
ledovci v rakouských Alpách.

Chcete pracovat a zároveň
bydlet na horách?

Máme pro vás skvělé 
podmínky:
–  Ubytování a strava zdarma
–  Skipas zdarma (Rakousko)
–   Nástup dle dohody
–  Zaškolíme vás
–   Pracovní doba je nastavená tak, 

abyste měli čas na sebe, 
na lyžování i turistiku

Očekáváme:
–  Znalost jazyků, němčina výhodou 

pro rakouský hotel Wallackhaus
–   Praxi z gastronomie nebo 

pohostinství výhodou
–  Komunikační dovednosti
–  Samostatnost
–   Odolnost vůči stresu
–  Ochotu případně vycestovat 

za hranice
–   Ochotu pracovat a žít v hotelu

Více se dozvíte zde
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Cestujte chytře s naší appkou
Travel smarter with our app
Reisen Sie smart mit unserer App

Rychlá a snadná rezervace 
jízdenky

Storno jízdenky 15 minut 
před odjezdem

Možnost dobít kreditovou 
jízdenku

Podpora Apple Wallet

Možnost platit přes Apple 
a Google Pay

Rychlá platba kreditem

Možnost nastavit tmavý režim

cs

Fast & simple reservations

Free cancellation up to 15m 
prior to departure

Ability to top up RegioJet Pay

Apple Wallet support

Apple pay & Google pay 
support

Seamless credit payments

Dark mode option

en

Schnelle und einfache 
Fahrkartenbuchung

Stornierung von Fahrkarten 
15 Minuten vor der Abfahrt

Möglichkeit, eine 
Aufladefahrkarte aufzuladen

Unterstützung von Apple 
Wallet

Die Möglichkeit, mit Apple 
und Google Pay zu bezahlen

Schnelle Zahlung 
mit der Aufladefahrkarte

Möglichkeit einen 
Dunkelmodus einzustellen

de
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 Navštivte

90
evropských

měst

regiojet.cz

Berlín
449 Kč
od

Krakov
300 Kč
od

Lvov
619 Kč
od

Kyjev
1  029 Kč
od

Mnichov
419 Kč
od

Vídeň
149 Kč
od

Bratislava
129 Kč
od

Budapešť
249 Kč
od


