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 nepluje 29. 7.
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 v úseku Ústí nad Labem - Hřensko je provoz zajištěn spojem linky 902.
 v úseku Hřensko - Bad Schandau platí zvláštní tarif dopravce Labská plavební a.s.
* loď zastavuje podmíněně jen při zajištěném vodním stavu v Ústí n. L. nad 180 cm, nezastavuje 7. 5., 25. 6. a 1. 10.
Plavba lodi, tj. případné zpoždění i odřeknutí plavby závisí na plavebních podmínkách, zejména zaručeném vodním stavu na vodočtu Ústí nad Labem (www.pla.cz).
Např. plavba na úseku Ústí nad Labem - Hřensko není možná při hodnotě pod 150 cm.
Doporučujeme sledovat aktuální informace na www.labskaplavebni.cz nebo www.dopravauk.cz
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Roudnice n. L. – Ústí n. L.
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Směr plavby

Bad Schandau 

odj.
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Libochovany

 v případě vodního stavu Labe pod zdymadlem Ústí nad Labem pod 150 cm je zajištěna náhradní autobusová doprava v úseku Ústí n. L. centrum - Ústí n. L., Vaňov dle platných jízdních řádů

 nepluje 6. 7., 9. 9., 16. 9., 23. 9.

23. 9. (sobota)
Roudnice vinobraní

16. 9. (sobota)
Litoměřice vinobraní

15. 9. (pátek)
Litoměřice vinobraní

9. 9. (sobota)
Štětský jarmark

8. 9. (pátek)
Štětský jarmark

30. 7. (neděle)
a 27. 8. (neděle)

29. 7. (sobota)
a 26. 8. (sobota)

7. 5. (neděle),
25. 6. (neděle),
1. 10. (neděle)

Datum plavby

Hřensko 

Vybrané termíny mimořádných plaveb lodí DÚK

od 1. 4. do 9. 7. a od 1. 9.
do 29. 10. v sobotu, neděli
a státní svátek, od 1. 6.
do 9. 7. také ve čtvrtek 

od 10. 7. do 19. 8. v sobotu

Ústí n. L. – Roudnice n. L.

Děčín 

Ústí nad Labem
centrum 

Ústí nad Labem
centrum  
Ústí nad Labem,
Vaňov 

Platnost provozu
Směr plavby
od 1. 4. do 29. 10. v sobotu,
Ústí n. L. – Litoměřice
neděli a státní svátek,
od 1. 6. do 1. 9. také v pátek,
od 10. 7. do 31. 8. také
Litoměřice – Ústí n. L.
ve středu a ve čtvrtek 

Lovosice

Velké Žernoseky

Litoměřice

Lovosice

Lodní linky DÚK 2017 – základní jízdní řád
901 Ústí nad Labem – Litoměřice a zpět, 902 Ústí nad Labem – Hřensko a zpět
902
901

Libotenice

Ústí nad Labem,
Vaňov 
Dolní Zálezly

Nučnice
Roudnice nad Labem

Libochovany
Velké Žernoseky

Libotenice
Štětí

Roudnice nad Labem
Mělník

Litoměřice
Nučnice

ww

auk.cz
v
a
r
op
w.d

Lodní linky DÚK
901 Ústí nad Labem – Litoměřice
902 Ústí nad Labem – Hřensko
Vybrané termíny mimořádných plaveb
Platnost od 1. 4. do 29. 10. 2017.

Široká nabídka doprovodných služeb

Tematické plavby Ústí nad Labem

Na lodních linkách 901 a 902 není plavba pouhým svezením. Pro
cestující jsou připraveny služby, které na každé lodi zpříjemní delší
jízdní dobu cestujícím všech věkových kategorií.

KULINÁŘSKÁ PLAVBA „RYBY A DARY MOŘE“

• Interiér lodí je uspořádán na venkovní otevřené a vnitřní
uzavřené paluby s tím, že uzavřené budou v případě chladného
počasí vytápěny.
• Samozřejmostí jsou oddělené toalety.
• Pro děti je k dispozici malý koutek vybavený hračkami.
• Umožněna je rovněž přeprava dětských kočárků.
• Cyklistům je nabízena odkládací plocha s kapacitou 20 kol.
• Novinkou je průvodcovské hlášení na všech palubách, kdy
jsou cestující podle polohy lodi informování o jednotlivých
zajímavostech podél plavební trasy.
• Všechny prostory pro cestující jsou na lodích nekuřácké.

Lodní doprava DÚK v sezóně 2017

Restaurační služby

Tak jako v loňské sezóně, nabízíme letos cestujícím v rámci služeb
Dopravy Ústeckého kraje lodní turistickou dopravu. Novinkou je
zavedení druhé linky. Základní provoz je založen na linkách 901
Ústí nad Labem – Litoměřice a 902 Ústí nad Labem – Děčín
– Hřensko. S ohledem na nesplavnost spodní části řeky Labe
ve směru linky 902 na Děčín v části července a srpna, nepluje linka
902 po celou dobu sezóny. Po tu dobu je však rozšířen provoz
linky 901 ve směru do Roudnice nad Labem.

Všechny lodě jsou vybaveny kuchyní s nabídkou jídel a výdejním
barem pro přípravu nápojů. Při délce plavby spoje delší než 60
minut má cestující možnost výběru z nabídky minimálně:

Jízdné na lodních linkách DÚK

TIP na výhodné jízdné

Linky 901 a 902 a mimořádné plavby uvedené v tomto letáku
jsou plnohodnotně zapojeny do Tarifu Dopravy Ústeckého kraje
(s výjimkou do Bad Schandau a tématických plaveb). Jízdné je tedy
stejné jako u autobusů a vlaků DÚK. S ohledem na dlouhou jízdní
dobu zde platí výjimka z časové platnosti.

Pokud pro váš výlet využijete vlak i zelené autobusy, zvažte
možnost zakoupení integrované papírové jednodenní síťové
jízdenky DÚK již na začátku vaší cesty. Pro celodenní cestování
ze vzdálenějších částí Ústeckého kraje doporučujeme celodenní
síťovou jízdenku za 130,- Kč dospělí nebo 65,- Kč dítě.

Ceník jízdného DÚK – příklady cen

Cenu vašeho konkrétního jízdného zjistíte v tarifním počítadle DÚK
na www.dopravauk.cz.

Trasa
Ústí nad Labem - Děčín
Ústí nad Labem - Hřensko
Děčín - Hřensko
Ústí nad Labem - Litoměřice
Ústí nad Labem - Roudnice nad Labem
Lovosice - Litoměřice

Dospělí
38 Kč
55 Kč
27 Kč
38 Kč
55 Kč
19 Kč

Děti
19 Kč
27 Kč
13 Kč
19 Kč
19 Kč
9 Kč

Mimo pravidelné spoje je připravena nabídka mimořádných
plaveb, které ve vybrané termíny jedou do Štětí, Mělníka nebo
německého Bad Schandau. Termíny mimořádných jízd jsou
obvykle spojeny s termíny kulturních akcí v cílové lokalitě.

Při nákupu jízdenky přímo na lodi vám obsluha pro vámi zvolený
úsek plavby nabídne vhodnou variantu. V některých případech je
výhodné zakoupit jízdenku do vzdálenější stanice a někdy naopak
z předchozí. Důvodem je, že se cena jízdenky v integrované
dopravě vypočítává s ohledem na trasy vlaků a autobusů.

Pro sezónu 2017 jsou k dispozici 4 lodě s obvyklou kapacitou až
300 cestujících (součet sedících i stojících pasažérů), které budou
operativně zajišťovat provoz na všech spojích DÚK.

Na loď lze přistoupit i s již dříve zakoupenou papírovou jízdenkou
Dopravy Ústeckého kraje. V okamžiku nástupní kontroly musí být
jízdenka platná ještě nejméně 30 minut.

Ústí nad Labem, 2. 6. 2017, 18:30 – 23:00
Kulinářská plavba, při které se dovíte řadu zajímavostí a triků pro
úpravu ryb a mořských plodů. Ochutnáte ryby v několika variacích, doplněné o čerstvé saláty a chutné přílohy. Večer doladí
živá hudba k tanci i poslechu a nabídka skvělých vín.

KUBÁNSKÝ VEČER NA LODI
Ústí nad Labem, 4. 8. 2017, 19:00 – 24:00
Zážitek v karibském stylu – plavba, výuka latinskoamerických
tanců, míchané koktejly a prodej doutníků přesně tak, jak má
vypadat prázdninový večer na lodi. Nebude chybět ani grilování
– připravujeme klobásky, maso i vegetariánské dobroty. Hraje
pravá kubánská kapela!

• jedné polévky,
• jednoho teplého jídla z české kuchyně dle aktuální nabídky,
• jeden salát nebo sezónní hlavní jídlo,
• jeden druh zákusku (dezertu),
• pestrou nabídku nealkoholických nápojů,
• jeden druh čepovaného piva uvařeného v Ústeckém kraji,
• jeden druh regionálního vína z vinic v Ústeckém kraji,
• káva typu espreso a další podobné nápoje
Omezená možnost rezervace míst
Skupinám je umožněno předem rezervovat místo u stolu na plavbu
pouze v omezeném počtu v dopravcem určeném prostoru.
Podmínkou rezervace je objednávka gastronomických služeb.
Na rezervaci není automaticky nárok. Žádost o rezervaci
u dopravce na telefonním čísle 601 382 143 nebo e-mailem
dispecerlod@post.cz.

SVATOMARTINSKÁ HUSOPLAVBA
Ústí nad Labem, 12. 11. 2017, 12:00 – 15:00
Skvělý oběd na lodi v romantickém podzimu nejen jako dárek
pro Martiny - tříchodové menu s pečenou husou, plavba 3 hodiny,
sklenka svatomartinského vína, cimbálová muzika.
Tematické plavby Ústí nad Labem jsou účtovány dle zvláštního
ceníku Labské plavební společnosti, s.r.o. Více informací na telefonním čísle 601 382 143 nebo na www.labskaplavebni.cz.

Vydává Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství.
Uzávěrka 28. 2. 2017. Informace Dopravy Ústeckého kraje č. 10 / 2017.
Změna platnosti údajů vyhrazena.

