
 
 

Vyhlídková plavba na lodí po Labi  
 

z Ustí n.L. do Litoměřic případně do Roudnice n.Labem. 
 

  
 Klub seniorů při ZO OSŽ Ml. Boleslav hl.n. -  Nymburk hl.n. zve své členy 
k účasti na vyhlídkové plavbě lodí po Labi z Ústí nad Labem do Litoměřic a v případě 
zájmu a hezkého počasí až do Roudnice nad Labem.   
 
Datum výletu:    sobota  10. září 2022. 
 
Program:       - přeprava vlakem Českých drah z Nymburka hl.n. do stanice Ústí n.L., 
                      - přechod 150 metrů z nádraží k řece na přístavní můstek Ústí n.L. 
                        Centrum, 
   - plavba lodí z Ústí n.L. do Litoměřic případně až do Roudnice n.L. 
                      - po vystoupení z lodi přechod 200 metrů na nádraží ČD Litoměřice město                         
                        nebo 500 metrů na nádraží ČD v Roudnici n.L. 
                      - přeprava vlakem do Nymburka hl.n.  
 
 
Itinerář výletu. 
 
  Vlak:          Nymburk hl.n. odjezd  6.02 hod.              R 952 Hradečan (H.K. - Praha) 
                    Praha hl.n.    příj. 6.49 /  odj. 7.25 hod.    R 616 Krušnohor (Praha - Cheb)  
                    Ústí n.Lab.    příj. 8.37 hod. 
……………………………………………………………………………………………………. 
  Pěší přechod k řece 150 metrů 
……………………………………………………………………………………………………. 
  Loď            Ústí n.Lab. Centrum    odjezd v 9.10 hod.  lodní linkou T 91 (Ústí nad   
                                                                                       Labem – Roudnice nad Labem) 
 
                    Litoměřice přístaviště  příj.  12.10 hod. 
…………………………………………………………………………………………………… 
  Pěší přechod na nádraží 200 metrů 
…………………………………………………………………………………………………… 
  Vlak RegioJet (neplatí režijka)       Litoměřice město    odj. 13.12 hod.   R 1309 (Ústí 
          29,- Kč jízdenka senior                                                             nad Labem – Kolín) 
                                                         Nymburk hl.n.        příj.  14.16 hod. 
================================================================== 
  Nebo vlak Českých drah                Litoměřice město   odj.  14.30 hod.   Os 16413 (Ústí 
                                                                                                          n.L. - Lysá n.Lab.) 
                                                         Lysá n.Lab.  příj. 15.36 / 16.31hod.   Os 5833           
                                                                                                         (Praha Mas.n. - Kolín) 
                                                         Nymburk hl.n.   příjezd 16.48 hod. 
================================================================== 
Při hezkém počasí lze pokračovat lodí až do Roudnice nad Labem  
                     
                      Roudnice nad Labem    příjezd lodi  ve 14.15 hod. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
  Pěší přechod na nádraží 500 
metrů ………………………………………………………………………………………………
……. 



  Vlak ČD               Roudnice n.Lab.            odj. 14.54 hod.    Os 6917 (Ústí n.L. - Praha) 
                              Praha Mas.n.     příj. 16.16 / 16.49 hod.    Os 5835 (Praha  - Kolín) 
                              Nymburk hl.n.  příj.  17.48 hod. 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Doplňující informace.  
- cena lodního lístku pro seniora 65+  ………..   20,- Kč, 
- na lodi je kuchyň s nabídkou jídel a nápojů, WC k dispozici, 
- na lodi platí zákaz kouření, přepravní kapacita lodi až 250 pasažerů, 
- při nízkém průtoku vody v Labi pod 150 cm výšky bude zajištěna náhradní autobusová 
  přeprava od stanice Ústí n.Lab. nad zdymadlo v Ústí nad Labem Vaňově, kde bude  
  proveden přestup na loď. 
 
 
Přihlášky k účasti na zájezdu se nebudou předem vyžadovat. Kdo přijde ráno na vlak, 
tak pojede. Členové partnerského Klubu seniorů z Lok. depa Nymburk se mohou 
připojit, budou vítáni.   
 
 
Nymburk, 20.8.2022.                                                       Za výbor Klubu seniorů: 
 
         Pipek  A., v.r. 


