
 

Názov dokumentu: Turistický vláčik ARRIVA v Nitre odštartuje na Deň detí už svoju piatu sezónu 
Dátum: 01. 06. 2022 Strana 1 

2022/06/19/NR  

 

Turistický vláčik ARRIVA v Nitre odštartuje na Deň detí už svoju piatu sezónu 

 

Nitra, 1. júna 2022 – Turistický vláčik ARRIVA, atrakcia populárna medzi turistami i obyvateľmi mesta Nitra, 

sa opäť vydá na cesty. Práve dnes, na Deň detí, odštartuje svoju jubilejnú 5. sezónu. Tento rok bude vláčik 

jazdiť vo farbách mesta – teda v bielo-modrej. Cestovné zostalo rovnaké ako minulý rok: deti do 6 rokov 

i osoby s preukazom ŤZP a ŤZP-S sa budú voziť za symbolickú cenu 1 euro, cestujúci od 7 rokov zaplatia za 

jazdu 2 eurá. Poplatok za akustický sprievodcovský systém so slúchadlami je 1 euro na osobu. 

 

„Turistický vláčik ARRIVA vyrazil prvýkrát na cesty v Nitre v júni 2018. ARRIVA a mesto Nitra ho ponúkli 

cestujúcim ako ďalšiu modernú dopravnú službu spolu so službou zdieľaných bicyklov arriva bike. Na rozdiel 

od turistického vláčika však mesto službu zdieľaných bicyklov finančne nepodporuje. Popularitu turistického 

vláčika neporazil ani koronavírus a tak sa aj tento rok budú môcť záujemcovia z radov domácich i návštevníkov 

previezť ulicami historického mesta pod Zoborom. Z minulých rokov vieme, že okrem turistov a rodín s deťmi 

sa na výlety vláčikom po Nitre tešia aj skupiny seniorov a školákov,“ povedala Petra Helecz, riaditeľka pre 

obchod a komunikáciu spoločností ARRIVA na Slovensku.  

 

Vláčik má dva vozne, v ktorých sa môže pohodlne usadiť až 36 cestujúcich. Komfortný nástup rodín s deťmi 

v kočíkoch a ľudí na invalidných vozíkoch umožňuje rampa, ktorou je vybavený jeden z vozňov. Zaujímavosti 

a fakty o navštívených lokalitách a pamiatkach, ktoré je počas jazdy možné vidieť, sprostredkuje cestujúcim 

audiosprievodca s výkladom v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku. Aj tento rok ARRIVA ponúka dva 

okruhy vláčika – klasický a skrátený. Oba začínajú na Svätoplukovom námestí a pokračujú k Mestskému parku 

Sihoť. Skrátený okruh sa tu končí, klasický okruh vedie až na Pribinovo námestie.  

 

Tlačová správa 
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V súlade s aktuálne platným grafikonom sa bude vláčik vydávať na pravidelnú trasu každú hodinu, a to od 

9:20 do 17:35. ARRIVA NITRA ponúka okrem štandardných jázd, zapísaných v cestovnom poriadku, aj možnosť 

objednať si súkromné jazdy pre školy, škôlky či kluby dôchodcov. Záujemcovia tak môžu urobiť na web stránke 

spoločnosti, na ktorej si vedia zvoliť aj vlastné miesto nástupu a výstupu. Samozrejmosťou je tiež ponuka 

prednostnej rezervácie pre organizované skupiny v rámci bežného grafikonu.   

 

ARRIVA na Slovensku a vo svete 
 
Spoločnosť ARRIVA pôsobí na Slovensku od roku 2008 a je najsilnejším súkromným hráčom v autobusovej doprave v Slovenskej 

republike. Pôsobí v Bratislavskom, Košickom, Nitrianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji, kde zabezpečuje mestskú, prímestskú, 

zmluvnú a komerčnú autobusovú dopravu. Od roku 2017 prevádzkuje spoločnosť službu zdieľaných bicyklov, tzv. bikesharing. 

ARRIVA zamestnáva na Slovensku viac ako 2 500 zamestnancov a prevádzkuje viac ako 1 500 autobusov. Tvorí ju šesť dopravných 

spoločností, servisná spoločnosť a centrála.  

 

ARRIVA je jedným z popredných poskytovateľov osobnej dopravy v Európe, zamestnáva vyše 46 000 ľudí a ročne prepravuje 2,1 

miliardy cestujúcich v 14 európskych krajinách. Je súčasťou Deutsche Bahn (DB), jednej z vedúcich spoločností  v oblasti osobnej a 

logistickej dopravy na svete a je zodpovedná za regionálne služby v oblasti osobnej dopravy DB mimo Nemecka. Prevádzkuje 

autobusovú, železničnú a lodnú dopravu. 
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