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+421 37 16 186 (TIC)
+421 915 733 733 (ARRIVA)
info@vlaciknitra.sk

Zobor

Lístok z vláčika platí aj v MHD na
spiatočnú cestu zo Zobora v smere
do centra (linkami č. 1, 9, 25, C35).

Prevádzkovateľ: ARRIVA NITRA, a.s.

MESTSKÝ OKRUH

Svätoplukovo námestie± » Pešia zóna
Ulica Fraňa Mojtu » Wilsonovo nábrežie
Parkové nábrežie » Mestský park Sihoť±
Pribinovo námestie » Nitriansky hrad±
Župné námestie » Kupecká ulica
Svätoplukovo námestie±

ZOBORSKÝ OKRUH

Svätoplukovo
námestie±
» Wilsonovo
nábrežie » Dolnozoborská » Chmeľová dolina »
Kláštorská » Zobor± » Dolnozoborská »
Mestský Park Sihoť± » Župné námestie »
Kupecká ulica » Svätoplukovo námestie±

»
»
»
»
»

± - označuje miesto na nástup alebo výstup
Vláčik jazdí na trase Zoborský okruh len
v hlavnej sezóne od júna do septembra a iba
počas víkendov. Mimo nižšie uvedených
časov jazdí trasu Mestský okruh.

Vláčik jazdí na trase Mestský okruh
od 1. apríla do 30. októbra.
± - označuje miesto na nástup alebo výstup
* - premáva len v hlavnej sezóne
(od júna do septembra)
P
- premáva v hlavnej sezóne
a iba počas pracovných dní
K
- skrátený spoj
(bez prestávky na Nitrianskom hrade)

1 Svätoplukovo námestie
Odchody o:

1000 1400

2 Zobor

Odchody o:

1 Svätoplukovo námestie

1025 1425

Odchody o:

3 Mestský park Sihoť

1000*P 1100* 1200 1300K 1400P
1500 1600 1700*

Odchody o:

1045 1445

2 Mestský park Sihoť

1 Svätoplukovo námestie

Odchody o:

1015*P 1115* 1215 1315K 1415P
1515 1615 1715*

Príchody o:

1050 1450

3 Nitriansky hrad

15 minútová prestávka, odchody o:

1045*P 1145* 1245 1345K 1445P
1545 1645 1745*
Svätoplukovo námestie
1 Príchody
o:
1050*P 1150* 1250 1350K 1450P
1550 1650 1750*
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3

Mestský park Sihoť

Cestovné - MESTSKÝ OKRUH
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Cestovný lístok je v predaji u vodiča.

2 €/os.

Zľavnené

1 €/os.

cestujúci od 7 rokov a starší
deti do 6 rokov, ŤZP a ŤZP-S

Cudzojazyčný akustický sprievod
so slúchadlami:
Základné cestovné so slúchadlami: 3 €
Zľavnené cestovné so slúchadlami: 2 €

A

Nitriansky hrad

Cestovný lístok je platný pre jeden celý okruh
v deň zakúpenia. Na zastávkach Mestský
park Sihoť a Nitriansky hrad môže cestujúci
prerušiť jazdu a neskôr s platným lístkom
pokračovať ďalším spojom (ak nasleduje a ak
je voľné miesto).

Základné

Cestovné - ZOBORSKÝ OKRUH

C

Svätoplukovo nám.
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Cestovný lístok je v predaji u vodiča. Je platný
pre jeden celý okruh v deň zakúpenia. Na
zastávkach Mestský park Sihoť a Zobor môže
cestujúci prerušiť jazdu a s platným lístkom
pokračovať ďalším spojom (ak nasleduje a ak
je voľné miesto). Lístok z vláčika platí aj
v MHD na spiatočnú cestu zo Zobora v smere
do centra (linkami č. 1, 9, 25 a C35).

Základné

3 €/os.

Zľavnené

2 €/os.

cestujúci od 7 rokov a starší
deti do 6 rokov, ŤZP a ŤZP-S

K
M

Cudzojazyčný akustický sprievod
so slúchadlami:
Základné cestovné so slúchadlami: 4 €
Zľavnené cestovné so slúchadlami: 3 €

VYUŽITE ZĽAVY ZA CESTOVNÝ LÍSTOK
Na každý riadne zakúpený cestovný lístok si môžete uplatniť
zľavu alebo inú výhodu u jedného z našich zmluvných partnerov.
Zľava (výhoda) platí v deň, kedy ste si zakúpili cestovný lístok.

O VLÁČIKU
Turistický vláčik premáva v meste Nitra od
1. apríla do 30. októbra.

Označenie
zmluvných
partnerov »

Postup uplatnenia zľavy alebo výhody:

1. Vyberte si jedného z našich zmluvných partnerov. Nájdete ho na mapke tejto brožúrky.
2. Pred platbou u zmluvného partnera sa preukážte platným cestovným lístkom
a dostanete zľavu (výhodu).

KDE VŠADE SI MÔŽETE UPLATNIŤ ZĽAVU ALEBO VÝHODU?

A

Nitriansky hrad

Námestie Jána Pavla II. č.7

-25%

v Piane
B Svetluška
Farská 46

NÁPOJ
ZDARMA

Zľava 25% na kombinované vstupné s vežou.
Vstup do areálu, kazemát, diecézneho múzea
a na vežu so sprievodcom (každú pol hodinu).

Zľava: nápoj zdarma pri nákupe nad 8 €
Po - Pi: 10:00 – 21:00

Hradný areál Po - Ne: 9:00 – 18:00,
jún - september do 20:00

Reštaurácia plná lásky v srdci Nitry,
zameraná na zdravú výživu. Chutné
a zdravé jedlo pre dušu i telo.

galéria
C Nitrianska
Župné námestie 3

-50%

Zľava na vstupné 50%
Ut - Št: 10:00 – 18:00
So, Ne: 13:00 – 18:00
Nitrianska galéria hostí výstavy
celoslovenského a medzinárodného
významu a prostredníctvom Galérie
mladých objavuje talentovaných umelcov.

E

Čajovňa dobrých ľudí
Pri synagóge 3

Zľava: -10% na tovar i posedenie
+ ochutnávka čajov zdarma
Po - So: 9:00 – 19:30

-10%
J

+ ČA
ZDARMA

Štýlová čajovňa s najdlhšou tradíciou na Slovensku.
Nakúpte so zľavou priamo u importéra - rozsiahly
sortiment čajov a čajovej keramiky. Príjemné
posedenie, profesionálne poradenstvo.

Šmak
H Bistro
Štefánikova trieda 2/3

-10%

Zľava 10%
Po - Št: 9:00 – 21:30
Pi - So: 9:00 – 02:00
Ne: 15:00 – 21:30

Premier Club

Štefánikova trieda 21

-50%

50% zľava na pivo Gambrinus
alebo na nealko nápoj
Po: 8:00 – 00:00, Ut – St: 8:00 – 2:00,
Št: 8:00 – 00:00, Pi: 8:00 – 4:00,
So: 16:00 – 4:00, Ne: 16:00 – 00:00
Obľúbená piváreň a hudobný klub, kde vždy
dostanete dobré pivo na uhasenie smädu.

- choco & cake
M GUTEVA
Hodálova 1
Zľava 10%
Po - Pi: 7:00 – 20:00
So - Ne: 12:00 – 20:00

-50%

Zľava na vstupné 50%
Po - Pi: 9:00 – 11:30, 12:00 – 17:00
So - Ne: 10:00 - 11:30, 12:00 – 17:00
Otvorené aj počas sviatkov.
Takmer 84 tisíc kusov zbierkových predmetov
z odborov archeológia, etnografia, história,
numizmatika, botanika, geológia a zoológia.

F

BONSAI SLOVAKIA
Pri synagóge 3

Zľava: -10% na tovar
+ ochutnávka čajov zdarma
Po - So: 9:00 – 19:30

-10%
J

+ ČA
ZDARMA

Profesionálne bonsajové centrum s 30-ročnou
tradíciou. Zľava na krásne bonsaje, bonsajové misky
so svetovým ocenením, kvalitné náradie. Odborné
rady lektorov a zážitková bonsajová škola.

Farská
I Pekáreň
Farská 32

PEČIVO
ZDARMA

Zľava: pri nákupe nad 5 € 6 kusov pečiva
podľa výberu zdarma.
Po - Pi: 7:00 – 15:00

Ochutnajte naše hamburgery, bagety,
šaláty, hranolky a dezerty.

K

múzeum
D Ponitrianske
Štefánikova trieda 1

-10%

Čokoládovňa a kaviareň, kde vám ponúknu
ručne robené čokoládové bonbóny, domáce
torty, zmrzlinu a domáce zákusky.

Domáce, čerstvé, chrumkavé, voňavé,
bohato naplnené a s láskou upečené
pagáče a koláče - ako od babičky...

L

Kaviareň Rosetta
Farská 37

Na dvoch okruhoch nájdete najväčšiu
koncentráciu historických pamiatok a iných
zaujímavostí nášho mesta. O viacerých
z nich sa dozviete mnoho zaujímavostí aj
počas sprievodcovského výkladu.
Mesto Nitra láka turistov vďaka bohatej
histórii, krásnemu hradnému areálu, vrchu
Zobor, zeleným parkovým zákutiam pri rieke
alebo v parku na Sihoti, a iným krásnym
miestam, ktoré môžete objavovať pešo,
bicyklom alebo našim vláčikom.
Turistický vláčik má dva vozne, spolu 36
miest na sedenie. Jeden vozeň je vybavený
bezbariérovým prístupom - rampou pre
imobilných alebo kočíky.

OBJEDNÁVKY PRE SKUPINY
Ak si chcete objednať vláčik pre skupinu,
urobte tak online cez www.vlaciknitra.sk.
Prenájom vláčika pre skupiny je možný
v časoch mimo riadneho cestovného poriadku:
Apríl, máj, október
v čase 8:00 - 11:00
Jún, júl, august, september
v čase 8:00 - 9:30 a 18:00 - 22:00

G

Galéria Akcent
Štefánikova trieda 2

Zľava 0,50 € na pohľadnice a magnetky.
Pri nákupe nad 10 € na osobu vám vrátime
cenu jedného cestovného lístka na vláčik.
Po - Pi: 10:00 – 18:00, So - Ne: 10:00 – 12:30
Obchodík s umením, galéria umeleckých diel
a predaj obrazov, keramiky a šperkov.

informačné
J Turistické
centrum TIC
Štefánikova trieda 1

-10%

Aktivita je realizovaná s finančnou podporou
Ministerstva dopravy a výstavby SR

visitnitra.eu

Predaj výberovej kávy rôznych pražiarní.
Vychutnajte si tu šálku čokolády z rôznych
krajín, koláče, cheesecake alebo iné dobroty.

Zľava 10%
Po - Pi: 7:30 – 15:30,
So: 7:30 – 12:00, Ne: zatvorené

ODZNAK
ZDARMA

Júl - august:
Po - Pi: 8:00 – 18:00
So: 9:00 – 18:00, nedeľa: 14:00 – 18:00
Apríl - jún, september - október:
Po - Pi: 8:00 – 18:00
So: 8:00 – 12:00

Zľava 10%
Po – Pi: 7:30 – 21:00
So: 10:30 – 21:00
Ne: 13:30 – 21:00

MINI
N Rosetta
Štefánikova 50

-0,50 €

-10%

Malá kaviarnička na nitrianskej Mestskej
tržnici zameraná hlavne na ponuku
kávy ‘so sebou’.

Štefánikova trieda 1, Nitra
037/7410 906 | info@nitra.sk
www.nitra.eu

www.vlaciknitra.sk
www.visitnitra.sk

