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Spacie vozidlá / Sleeping cars 
Palubný servis / On-bord Service

Spací vozy
Palubní servis
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Užívejte si cestování 
žlutou linkou

Výhodne ceny lístkov
Attractive price deals

Výhodné ceny jízdenek

Rezervácia miesta zdarma*
Free seat reservation*

Rezervace místa 
zdarma*

Výber jedal a nápojov
Variety of refreshment

 Výběr jídel i nápojů

* platí pouze pro RegioJet jízdenky / platí iba pre RegioJet lístky /  
valid for RegioJet tickets only 

Vybrané nápoje na palube zdarma
Free selected drinks on board

Vybrané nápoje na 
palubě zdarma
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Vítejte na palubě
spacích vozů
Vitajte na palube spacích vozňov / Welcome aboard

Přes den se bavte díky Wi-Fi a zábavnímu portálu, večer v klidu prospíte v našich 
lůžkových a lehátkových kupé, kde jsou připraveny i lůžkoviny.

Cez deň sa môžete zabaviť pomocou Wi-Fi a zábavného portálu a večer sa poko-
jne vyspať v našich lôžkových a ležadlových kupé, kde je pripravená aj posteľná 
bielizeň.

Enjoy the day with onboard Wi-Fi and the entertainment portal, and sleep 
soundly through the night in our sleeper and couchette compartments, where 
bedding is provided.

Poskytnutí nadstandardních služeb není nárokovatelné. 1 stevard/ka může mít na starosti 
více vozů. / Stevard/ka môže mať na starosti viac vozňov. Poskytnutie nadštandardných 
služieb nie je nárokovateľné. / The provision of extra services is not guaranteed.  
There is 1 steward/ess for more carriages.
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Pramenitá 
voda Rajec
Pramenitá voda Rajec
Rajec spring water

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

Co vás čeká:
Čo môžete očakávať:
What to expect:

Americká 
káva
Americká káva
Americano coffee

Snídaně zdarma 
Máslový croissant a překapávaná 
káva / čaj

Bezplatné raňajky 
Máslový croissant a prekapávaná 
káva / čaj

Free breakfast 
Butter croissant and drip coffee / tea

10 Kč
050 EUR

Zakoupení sluchátek u stevarda
Slúchadlá si môžete kúpiť u stevarda
Headphones for purchase from our on-board staff

Zdarma
Zadarmo / Free 
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Noční režim
Nočný režim / Night-time operation

RJ 1021 Praha–Košice 0:10 - 5:10*
RJ 1020 Košice–Praha   0:45 - 4:55*

Během nočního režimu není dostupný servis palubního personálu. Po ukončení 
nočního režimu je podávána snídaně.

Počas nočného režimu nie je k dispozícii žiadna služba palubného personálu. 
Raňajky sa podávajú po skončení nočného režimu.

No onboard service is available during the night. Breakfast is served after the 
end of night-time operation.

Zdarma
Zadarmo / Free 

* Časy nočního klidu platí pro pravidelný jízdní řád 2021/2022. V případě zpoždění nebo jiných 
mimořádných situací se čas nočního režimu může posunout. / Časy nočného režimu platia 
pre pravidelný cestovný poriadok 2021/2022. V prípade meškania alebo iných mimoriadnych 
situácií sa nočný režim môže posunúť. / The night mode times apply to the 2021/2022 regular 
timetable. In case of delays or other unusual circumstances, the times may be adjusted.



6 Spací vozy

Lůžkové vozy
Lôžkové vozne / Berth compartment

Max. 3 osoby* / Max. 3 osoby* / Max. 3 people*

Noční režim / Nočný režim /  
Night mode

Denní režim / Denný režim /  
Day mode
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Lehátkové vozy
Ležadlové vozne / Couchette cars

Max. 6 osob / Max. 6 osôb / Max. 6 people

Noční režim / Nočný režim / 
Night mode

Denní režim / Denný režim / 
Day mode
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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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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

***

Dezerty
Dezerty
Desserts

Tvarohový koláč 
s kakaovou drobenkou
Tvarohový koláč s kakaovou 
posýpkou 
Cheesecake with chocolate 
crumble topping

120 g 1   3   7

10 Kč
 040 EUR

Best
seller

Švestkový koláč 
s drobenkou
Slivkový koláč s posýpkou
Plum cake with crumble 
topping 

150 g 1   3   7

10 Kč
 040 EUR

*Časový interval  pro přijímání objednávek z menu uzpůsoben obsazenosti vozu. 1 stevard/
ka může mít na starosti více vozů. / *Časový interval pre prijímanie objednávok z menu 
prispôsobený obsadenosti vozňa. 1 stevard/ka môže mať na starosti viac vozňov. /  
*The time of taking orders from the menu is based on the occupancy of the car.  
There is 1 steward/ess for more carriages.

chlazené / chladené / chilled

Palubní menu*
Palubné menu* / On-board menu*
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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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Snacky
Snacks

Snacky

Best
seller 25 Kč

 100 EUR
Croissant šunkovo-sýrový 
Croissant šunkovo-syrový
Ham and cheese croissant
1   3   7

chlazené / chladené / chilled

Hlavní jídla
Hlavné jedlá
Main courses 

chlazené / chladené / chilled

Bulgur s kuřecím masem 
Bulgur s kuracím mäsom
Bulgur with chicken
220 g 1   7

55 Kč
 220 EUR

65 Kč
 260 EUR

Vepřové na houbách 
s hráškovou rýží
Bravčové na hubách s hráškovou ryžou
Pork on mushrooms with pea rice
390 g 1   7
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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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59 Kč
 240 EUR

Saláty
Šaláty 
Salads

Salát Caesar 
čerstvá zelenina s pečeným kuřecím masem, sýrem a zálivkou Caesar

Šalát Caesar
čerstvá zelenina s pečeným kuracím mäsom, syrom a zálievkou Caesar

Caesar salad 
fresh vegetables with roasted chicken, cheese and Caesar dressing

210 g 1   3   4   7   8   9   10

65 Kč
 260 EUR

chlazené / chladené / chilled

Kuřecí sweet & sour s rýží
Kuracie sweet & sour s ryžou
Sweet & sour chicken with rice
380 g
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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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vegan

Luskeeto krekry řepové 
hrachové chipsy s příchutí červené 
řepy 
Luskeeto krekry z červenej repy 
hráškové lupienky s príchuťou 
červenej repy

Luskeeto Crackers Beetroot 
beetroot flavoured pea crisps

70 g

35 Kč
 140 EUR

vegan

Luskeeto krekry makové 
hrachové chipsy s mákem

Luskeeto krekry Makové 
hráškové lupienky s makovou 
príchuťou a korením

Luskeeto Poppy seed crackers 
pea chips with poppy seeds

70 g

35 Kč
 140 EUR

30 Kč
 120 EUR

Markol Tyčinka 
tyčinka z ořechů, datlí a ovoce s přichutí 
pistácie nebo jablečného štrůdlu

Markol Tyčinka 
tyčinka z orechov, datlí a ovocia s príchuťou 
pistácií alebo jablkovej štrúdle

Markol Bar 
pistachio or apple strudel flavour nutt, date 
and fruit bar

40 g 8

New

vegan

Drobné 
občerstvení
Drobné občerstvenie
Small snacks
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Sušené maso Leon Jerky 
kuřecí / hovězí Hot & Sweet

Sušené mäso Leon Jerky  
kuracie / hovädzie mäso Hot & Sweet

Dried meat Leon Jerky 
chicken / beef Hot & Sweet

25 g

40 Kč
 160 EUR

vegan

Mixit Křupavé ovoce 
do kapsy 
banán a jahoda sušené mrazem

Mixit Chrumkavé ovocie do 
vrecka 
banán a jahody sušené mrazom
Mixit Crunchy fruit in your pocket 
banana and strawberry freeze-dried

23 g

35 Kč
 140 EUR

Teplé 
nápoje
Teplé nápoje 
Hot drinks

Babiččin čaj – brusinka, borůvka 
kvalitní 100% ovocný čaj

Babičkin čaj – brusnica, čučoriedka 
kvalitný 100 % ovocný čaj

Grandma’s tea – cranberry, blueberry 
100% quality fruit tea

20 Kč
 080 EUR
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40 Kč
 160 EUR

35 Kč
 140 EUR

25 Kč
 100 EUR

20 Kč
 080 EUR

Nápoje
Nápoje 
Drinks

Multivitamínový džus 
Relax 100% 
Multivitamínový džús Relax 100%
Multivitamin juice Relax 100%

0,3 l

Kofola Original
Kofola Original
Kofola Original

0,5 l

15 Kč
 060 EUR

Rajec pramenitá voda 
jemně perlivá, neperlivá

Rajec pramenitá voda 
jemne perlivá, neperlivá

Rajec spring water 
gently sparkling, still

0,75 l

Čaj Oxalis 
černý, bylinný s kofeinem / Mate IQ, zelený / 
Jahoda v šampaňském / ovocný - Babiččina 
zahrádka

Čaj Oxalis 
čierný, bylinný s kofeínom, Jahoda v šampan-
skom, Babičkina záhradka

Oxalis tea 
black, herbal with caffeine / Mate IQ, green /
Strawberries in champagne / fruit - "Grandma's 
garden"

10 Kč
 040 EUR
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Bernard 12°
Bernard 12°
Bernard 12°

0,5 l 1

Pivo
Pivo 
Beer

19 Kč
 080 EUR

1 Obiloviny obsahující lepek, pšenice, žito, ječmen, oves, špalda / Obilniny obsahujúce lepok, pšenicu, 
raž, jačmeň, ovos, špaldu / Cereals containing gluten, wheat, rye, barley, oats, spelt 2  Korýši a  výrobky 
z nich / Kôrovce a výrobky z nich / Crustaceans and crustacean products 3 Vejce a výrobky z nich / Va-
jcia a výrobky z nich / Eggs and egg products 4 Ryby a výrobky z nich / Ryby a výrobky z nich / Fish and 
fish products 5 Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z ní / Podzemnica olejná (arašidy) a výrobky z nej / 
Groundnuts (peanuts) and groundnut products 6 Sójové boby (sója) a výrobky z nich /  Sójové bôby (sója) 
a výrobky z nich / Soy beans and soy products 7 Mléko a výrobky z něj /  Mlieko a výrobky z neho / Milk 
and dairy products 8 Skořápkové plody (ořechy) a  výrobky z  nich / Škrupinové plody (všetky druhy ore-
chov) a výrobky z nich / Nuts and nut products 9 Celer a výrobky z něj / Zeler a výrobky z neho / Celery 
and celery products 10 Hořčice a výrobky z ní / Horčica a výrobky z nej / Mustard and mustard products 
11 Sezamová semena (sezam) a  výrobky z  nich / Sezamové semená (sezam) a  výrobky z  nich  / Sesame 
and sesame products 12 Oxid siřičitý a siřičitany (např. sušené meruňky) / Oxid siričitý a siričitany (napr. 
sušené marhule) / Sulphur dioxide and sulphites (e.g. dried apricots) 13 Vlčí bob a výrobky z něj / Vlčí bôb  
a výrobky z neho / Lupins and lupine products

Alergeny
Alergeny / Allergens
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Víno
Víno
Wine

Pálava – pozdní 
sběr, polosuché 
bílé víno se svěží vůní 
citrusových květů a poupat 
růží

Pálava - neskorý zber, 
polosuché 
biele víno so sviežou vôňou 
citrusových kvetov 
a púčikov ruží

Pálava - late harvest, 
semi-dry 
white wine with a fresh 
aroma of citrus blossoms 
and rose buds

0,25 l 12

Svatovavřinecké – 
pozdní sběr, suché 
červené víno s višňovo 
peckovým aroma 
a vyváženými tříslovinami

Svätovavrinecké- 
neskorý zber, suché 
červené víno s vôňou 
čerešní a kôstkového ovocia 
a vyváženými trieslovinami

St Laurent, red - late 
harvest, dry 
red wine with cherry and 
stone fruit aromas and 
balanced tannins

0,25 l 12

Terrasso rosé 
– perlivé víno 
bílé perlivé víno s vůní přez-
rálého ovoce a broskvovými 
tóny

Biele šumivé víno 
s vôňou prezretého 
ovocia a broskyňových 
tónov 
biele šumivé víno s vôňou 
prezretého ovocia a bro-
skyňových tónov 
Terrasso rosé - sparkling 
wine 
whie sparkling wine with 
aromas of overripe fruit and 
peach notes

0,25 l 12 

60 Kč
 240 EUR

50 Kč
 200 EUR
 

50 Kč
 200 EUR
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Zábavní portál
Zábavný portál
Entertainment portal

en
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.

If you don’t have your own 
headphones, you can buy new 
ones from our onboard staff for 
CZK 10 / EUR 0,50.

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.

Pokud nemáte vlastní 
sluchátka, můžete si od našeho 
palubního personálu koupit 
nové za 10 Kč / 0,50 EUR.

cs

Zabavte sa s naším 
zábavným portálom 
na vlastnom mobile, 
notebooku a tablete.
Stačí sa pripojiť na Wi-Fi 
„Regiojet - zluty“ a prejsť na 
portal.regiojet.cz, kde na vás 
čakajú filmy, podcasty, správy, 
videohry a audioknihy.

Ak nemáte vlastné slúchadlá, 
môžete si kúpiť nové od nášho 
palubného personálu 
za 10 Kč / 0,50 EUR.

sk
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Kreditová jízdenka se vyplatí
Kreditový lístok sa oplatí / RegioJet Pay credit pays off

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

Prečo kreditový lístok
Jeho zakúpenie nestojí nič. Stačí sa 
zaregistrovať

Je prenosný. Môže ho používať celá 
rodina

Vždy ušetríte peniaze. Cestujete za 
lepšie ceny

Všetko na jednom mieste. Sledujte 
svoje rezervácie a platby

Je založený na skupine. Jednou 
kreditnou kartou si môžete kúpiť 
viacero lístkov

sk

Ako získam kreditový lístok?
Zaregistrujte sa na stránke regiojet.
sk/kreditovy-listok

Dobite si svoj kredit aspoň o 300 Kč

Stiahnite si našu aplikáciu a všetko 
budete mať na dosah ruky
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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. 

Why get RegioJet Pay
It costs nothing to purchase. 
All you have 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
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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


