OKTOBERFEST 2018

MNÍCHOV, THERESIENWIESE, 4.10.2018

Mimoriadny vlak Bratislava – Mníchov a späť
na najväčší pivný festival v hlavnom meste Bavorska
3.10. – 5.10. 2018

WAGON SERVICE travel, s.r.o.

Železničná spoločnosť Slovensko a.s.

Čajakova 18, 811 05 Bratislava 1
Tel.: 02-44645031,
wagonservice@wagonservice.sk
www.wagonservice.sk

Rožňavská 1
832 72 Bratislava
samuhel.jan@slovakrail.sk
www.slovakrail.sk

Stretnutie a registrácia
Stretnutie a registrácia účastníkov je vo vestibule haly Železničnej stanice Bratislava -Nové Mesto v čase od
20.00 h pri stánku označenom „OKTOBERFEST“. Nástup do vlaku je možný aj na žst. Bratislava Petržalka.
Pri stánku „OKTOBERFEST“ pred nástupom do vlaku obdržíte poukážky na občerstvenie v pivnom stane.
Program
3.10.

ODCHOD ZO ŽST. BRATISLAVA – NOVÉ MESTO o 21.00 hod.*
ODCHOD ZO ŽST. BRATISLAVA – PETRŽALKA o 22.05 hod.*
Nocľah v ležadlových vozňoch v turistickej triede na pridelených ležadlách.
Počas cesty vlakom možnosť návštevy spoločenského vozňa. V spoločenskom vozni si môžete zakúpiť
drobné pochutiny a nápoje. Catering v spoločenskom vozni zabezpečuje Wagon Slovakia Košice.
Celý vlak je ozvučený. Z reproduktorov budete počuť informácie a pokyny zo strany organizátorov. Rozhlas
v oddieloch je možné podľa potreby zosilniť alebo stíšiť.
Vlakový steward pomôže pripraviť kupé na spanie. Pre každého cestujúceho sú pripravené 2 plachty, 1 deka,
1 navlečená poduška. V každom vozni sú umyvárky a WC, s mydlom a papierovými utierkami. Odporúčame
zobrať si na cestu vlastný malý uteráčik.

4.10.

Ráno sa podávajú raňajky (bageta, káva/ čaj) priamo do oddielov.
PRÍCHOD DO MNÍCHOVA, hlavnej stanice o 09.20 h*. Po príchode do Mníchova všetci cestujúci z vlaku
vystúpia. Nasleduje voľný program s možnosťou individuálnej prehliadky mesta a jeho pamätihodností.
Ako sa dostať na Oktoberfest:
Areál Oktoberfestu (Theresienwiese) sa nachádza neďaleko železničnej stanice Műnchen Hauptbahnhof,
kam náš mimoriadny vlak príde, asi 20 minút peši na juh od hlavnej stanice. Odporúčame pešou chôdzou
zo stanice doprava na Bayerstrasse až po Martin-Greif-Strasse, tam doľava na Theresienwiese.
Vstup do stanu:
V areáli máme rezervované miesta v stane LÖWENBRÄU Festhalle. Pre našu skupinu sú v tomto stane
rezervované miesta od 11,00 hod. do 16,30 hod.
Rezervované miesta v stane treba zaujať najneskôr do 11,15 hod!
V stane má každý účastník predplatené pol kurčaťa a dve litrové pivá (másy). Jedlo a nápoje nad rámec
kupónov si platí každý účastník sám.
Pri dlhšom opustení stanu nie je opätovný návrat možný. Aj pri kratšom opustení sa treba dohodnúť so
vstupnou službou.
Zostať v stane po 16,30 možno len po dohode s personálom, v závislosti od rezervácie miest pre ďalších
hostí. Čas po 16.30 hod. je možné využiť na prehliadku celého areálu Oktoberfestu, návštevu atrakcií –
lunaparku, nákup suvenírov, zábavu aj v iných stanoch. So vstupom do týchto stanov môže byť bez
rezervácie problém, ale pred stanmi si malé skupinky voľné miesto pravdepodobne nájdu.
ODCHOD Z MNÍCHOVA HLAVNEJ STANICE JE o 22.30 hod* . Na stanici odporúčame byť najneskôr 30
minút pred jeho odchodom. Stretnutie cestujúcich pred nástupom do vlaku v Mníchove bude v odchodovej
hale, 30 min. pred odchodom pri informačnom centre alebo na nástupišti. Každý nastúpi do svojho vozňa
ako pri ceste tam.
Po odchode vlaku zo stanice môžete prejsť do spoločenského vozňa.

5.10.

PRÍCHOD DO BRATISLAVY v ranných hodinách:
Žst Bratislava – Petržalka

06.10 hod* (autobus č. 93 na hl. st., každých 5 min, cesta trvá 12 min)

Žst Bratislava – Nové Mesto

06.53 hod* (električka č. 2 na hl. st., každých 8 min, cesta trvá 19 min)

* O prípadných zmenách časov Vás budeme včas informovať.

1Das Hippodrom
2 Die Armbrustschützen-Festhalle
3 Das Hofbräu-Festzelt
4 Das Hacker-Festzelt
5 Schottenhamel
6 Das Winzerer Fähndl
7 Das Schützen-Festzelt
8 Käfer's Wies'n-Schänke
9 Das Weinzelt
10 Die Löwenbräu-Festhalle
11 Die Bräurosl
12 Die Augustiner-Festhalle
13 Die Ochsenbraterei
14 Die Fischer-Vroni

