
Vážení spoluobčania, milí návštevníci našej obce. Občianske združenie Veterány.EU Vás 
srdečne pozýva na mimoriadne jazdy Záhoráckym expresom na regionálnej železničnej trati 
Zohor – Záhorská Ves, ktoré sa uskutočnia v sobotu 26. septembra 2020. Súčasťou akcie je aj 
pestrý sprievodný program v jednotlivých železničných staniciach na trase vlaku. 

Slávnostné privítanie mimoriadneho vlaku v našej obci sa uskutoční o 09:30 za účasti starostu 
obce Dušana Dvorana a Zmiešaného speváckeho zboru Hochštetňan. Chýbať nebude ani 
obecný stánok so suvenírmi a drobné občerstvenie. 

Po krátkej prestávke v našej obci, bude o 09:45 Záhorácky expres pokračovať do Záhorskej 
Vsi a počas jazdy si budete môcť zakúpiť aj rôzne upomienkové predmety s dopravnou 
tematikou. 

Mimoriadny motorový vlak v Záhorskej Vsi privíta starosta obce JUDr. Boris Šimkovič 
a folklórna skupina Uhranka. V ponuke bude aj drobné občerstvenie, prehliadka Uhranského 
múzea, prechádzka po náučnom chodníku Záhorská Ves a Nivou Moravy, ako aj plavba 
kompou do rakúskeho Angernu. 

Cestovný poriadok Záhoráckeho expresu 

 08:30 Bratislava hlavná stanica 16:14  
 08:38 Bratislava Lamač  16:05 
08:45 08:46 Devínska Nová ves 15:54 15:55 
09:00 09:20 Zohor 15:38 15:40 
 09:25 Lábske jazero zastávka 15:30 15:32 
09:30 09:45 Vysoká pri Morave 15:26 15:27 
09:55  Záhorská Ves  15:15 

 

Komu by ranná jazda do Záhorskej Vsi nevyhovovala, alebo by chcel pri ceste do Záhorskej 
Vsi alebo Zohora uprednostniť železničnú dopravu, môže využiť ďalšie 2 mimoriadne spoje 
podľa nasledovného cestovného poriadku: 

11:20 13:20 Zohor 11:11 13:11 
11:25 13:25 Lábske jazero zastávka 11:05 13:05 

11:30 - 11:31 13:30 - 13:31 Vysoká pri Morave 11:01 - 11:02 13:01 - 13:02 
11:41 13:41 Záhorská Ves 10:50 12:50 

 

Vo vlaku platí osobitné cestovné 3 € jednosmerne a 5 € spiatočne pre dospelých, resp. 1,50 € 
jednosmerne a 3 € spiatočne pre deti od 6 do 15 rokov a dôchodcov nad 70 rokov. Deti do 6 
rokov platia symbolické cestovné 0,50 €. Preprava bicykla: 1,50 €. Preprava bicyklov je 
obmedzená. 

Príďte sa odviezť Záhoráckym expresom a podporte iniciatívu za obnovenie sezónnych 
vlakov na železničnej trati Zohor – Záhorská Ves. Výťažok z akcie poputuje na ďalšie 
aktivity občianskeho združenia. 


