
Plán akcií a mimoriadnych jázd ALBATROS klubu v roku 2021 
dátum názov HDV trasa 

ZRUŠENÉ 
Veľkonočná jazda s Cecaňou 

do Lednice 
T478.1201 BA - Lednice (CZ), návšteva Lednicko-Valtického areálu 

 11. – 13.6. 
Jazda s Albatrosom pre ČNB + 

Lužná u Rakovníka 
498.104 BA - Praha (CZ) - Lužná u Rakovníka (CZ) - BA, trojdňový výlet 

ZRUŠENÉ MDD - Vrútky 498.104 
Tradičná mimoriadna MDD jazda vlakom ťahaným parným 

rušňom Albatros 

ZRUŠENÉ Rendez 
498.104 + 
T478.1201 

Stretnutie historických rušňov a vozidiel na Rendezi 

3. - 5.7. Hrady, zámky, kúpele T478.1201 

Trojdňový výlet za krásami Slovenska                                           
SOBOTA: BA - Topoľčany (výlet na Topoľčiansky hrad) - PD (ZOO 

+ zámok + kúpele) - cez Hornú Štubňu - Kremnické bane - 
Kremnicu (mestský hrad) pokiaľ možno, nocovanie v Kremnici, 

ak nie, nocovanie v Bartošovej Lehôtke (Jastrabská skala), 
NEDEĽA: - ZV (mestský zámok + Pustý hrad) - Sliač kúpele 

(kúpanie) - Slovenská Ľupča (Ľupčiansky hrad) - Telgárt - Poprad 
(nocovanie), v PONDELOK: jazda TEVD historickou električkou 

Kométa do Starého Smokovca, lanovkou na Hrebienok, potom z 
Popradu do Liptovskej Teplej (kúpele Lúčky) a cesta späť do BA. 
Plán jazdy sa môže zmeniť podľa dopravnej situácie a počasia. 

17. - 18.7. 
Stretnutie parných rušňov v 

Budapešti 
498.104 + 
T478.1201 

Dvoj - trojdňový výlet do múzea MÁV Nosztalgie v Budapešti 

20. - 22.8. Hoštice u Volyně T478.1201 

Po úspešnej trojdňovej jazde s Cecaňou do Hoštic u Volyne, 
svetoznámej obci, kde sa natáčala trilógia Slunce, seno,..., sme 

pre vás pripravili pokračovanie výletu pre veľký úspech. V piatok 
vyrazíme z Bratislavy do obce Vimperk (CZ), kde strávime prvú 

noc (opekanie, pozeranie filmov, rozprávanie s miestnymi 
historikmi, návšteva miestneho múzea). V sobotu si pozrieme 
Šumavu z vlaku, ale čaká nás aj turistika a miestne špeciality. V 

nedeľu po ceste z Vimperku navštívime slávne Hoštice u Volyně. 
Samozrejme nezabudneme na zapálenie sviečok na hrobe 

herečky Jiřinky Jiráskovej a ďalších osobností. Už teraz sa máte 
na čo tešiť. 

  
Deň otvorených dverí depa 

Bratislava hlavné 
498.104 + 
T478.1201 

Tradičná výstava spojená s prehliadkou depa Bratislava hlavné 

18. - 19.9. 
Medzinárodné stretnutie 

rušňov v depe Trenčianska 
Teplá 

498.104 + 
T478.1201 

  

2. - 3.12. 
Výstava železničných vozidiel 

na bratislavskej hlavnej stanici 
498.104 + 
T478.1201 

Tradičná výstava na hlavnej stanici. Nebude chýbať zakúrený 
parný rušeň Albatros, historický reštauračný vozeň, modelárske 

vozne. 

4.12. 
Mikulášska jazda s Albatrosom 

do Smoleníc 
498.104 + 
T478.1201 

Tradičná Mikulášska jazda vlakom ťahaným parným rušňom 
498.104 Albatros na trase Bratislava - Galanta - Leopoldov - 

Trnava - Smolenice - Kúty - Bratislava 

 


