
Sylwestrowy Express do Zakopanego 
 

Fundacja Era Parowozów 
zaprasza na  

 
ZABAW Ę SYLWESTROWĄ  

 
w pociągu retro 

na trasie Chabówka – Zakopane – Chabówka 
 
 

Wyjazd 31 grudnia 2007 r. o godz. 21.30 ze skansenu kolejowego w Chabówce. Pociąg poprowadzi 
filmowy parowóz Ty2-911 (m.in. „Lista Schindlera”), wszystkie wagony zradiofonizowane. 
 
W programie: 
 
Godz. 19.30 Powitanie gości, zabawa plenerowa przy ognisku i muzyce w scenerii 

starych parowozów na terenie Skansenu w Chabówce 
Zapewniamy gorący posiłek - na rozgrzewkę grzane wino 

Godz. 20.30 Odjazd pociągu sylwestrowego do stacji Zakopane wraz z rozpoczęciem 
zabawy sylwestrowej na pokładzie pociągu  
Zabawa taneczna w wagonie balowym, ciepły posiłek w zabytkowym wagonie barowym, ciasto, 
kawa, herbata, napoje 

Godz. 22:00 Przyjazd do Zakopanego  
Powitanie Nowego Roku w Zakopanem!!! 

Szampańska zabawa taneczna w wagonie, dla chętnych możliwość spędzenia wolnego czasu 
na Krupówkach w Zakopanem 

Godz. 2:00 Powrót pociągu sylwestrowego do Chabówki 
Zabawa noworoczna w wagonie tanecznym, ciepły posiłek, ciasto, kawa, herbata, napoje 

Godz. 4:00 Przyjazd pociągu na teren Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce.  

Cena biletu – dla 1 osoby: - 280 zł, dla pary: 540 zł 

Uwaga: 
• za dodatkową opłatą,, istnieje możliwość wykupienia noclegu na terenie Skansenu w Chabówce,  

kontakt: tel. (0-18) 267-62-00, wew. 345, 37 email: skansen.chabowka@pkp-cargo.pl 
• uczestnikom imprezy sylwestrowej (za okazaniem biletu na pociąg sylwestrowy) zapewniamy: 

- bezpłatny parking na terenie skansenu w Chabówce 
- możliwość zwiedzenia skansenu 
 

Rezerwacja i sprzedaż biletów 
• e-mailem: robert.d@eraparowozow.pl 
• telefonicznie: nr tel. (022) 625 52 46 
• osobiście w biurze Fundacji Era Parowozów w Warszawie,  

Al. Jerozolimskie 125/127, pok. 609 w godz. 9.00-17.00. 
 

Rezerwację należy potwierdzić poprzez wpłatę do dnia 14 grudnia 2007 r. zaliczki w wysokości 50 % ceny biletu na rachunek 
BRE BANK S.A. nr 24 1140 1081 0000 5077 4500 1001 W przeciwnym razie rezerwacja traci ważność. 
 
Sprzedaż biletów odbywa się w Biurze Fundacji oraz przez Internet.  
Fundacja zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy na 7 dni przed jej rozpoczęciem przyczyn niezależnych od organizatora lub w przypadku 
niskiej frekwencji.  


