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Šalina pub na Velikonoce zahájí třetí sezonu veřejných jízd
Unikátní tramvaj Starobrno Šalina pub zahájí na Velikonoce již třetí
sezonu otevřených jízd pro nejširší veřejnost. Jízdy odstartuje nejprve
mimořádná akce se Zeleným pivem na Zelený čtvrtek 13. dubna. Hned
následující den od pátku 14. dubna zahájí už tradiční veřejné jízdy,
které budou probíhat pravidelně každý pátek až do konce října. Šalina
pubem se zájemci svezou také na soutěžní ohňostroje Starobrno Ignis Brunensis na Brněnskou
přehradu.
Jízdy na Zelený čtvrtek 13. 4. 2017
− okružní jízdy s nástupem a výstupem na Mendlově náměstí
− odjezdy v 17.00, 18.00, 19.00 a 20.00 hodin
− „na čepu“ speciál Starobrno Zelené pivo
Veřejné jízdy každý pátek od 14. 4. 2017 až do konce října
− okružní jízdy na trase náměstí Svobody -> Česká -> Hlavní nádraží -> Mendlovo nám.
-> průjezdy kolem centra -> náměstí Svobody
− odjezdy z nám. Svobody v 18.00, 19.00, 20.00 a 21.00 hodin
− „na čepu“ Starobrno Medium
Jízdy na ohňostroje STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS na přehradě v červnu 2017
− termíny jízd 3. 6., 7. 6., 10. 6., 14. 6. a 17. 6. 2017
− jízdy na trase náměstí Svobody -> Přístaviště
− odjezdy z nám. Svobody v 18.00, 19.30 a 21.00 hodin
− „na čepu“ Starobrno Medium
Princip veřejných jízd je velmi jednoduchý. Stačí si zakoupit speciální jízdenku na hodinovou
jízdu a poté si už na palubě kupujete jednotlivá piva a další nápoje. Jízdenky je možné zakoupit
přímo před jízdou u průvodčího při nástupu do Šalina pubu nebo v předprodeji v info kanceláři
DPMB na Novobranské a v info stánku DPMB na Joštové. Základní jízdné na jeden okruh
je 60 Kč na místě, v předprodeji 50 Kč.
Šalina pub je přestavěná tramvaj typu K2R a představuje stylovou hospodu na kolejích.
Ojedinělý projekt propojuje dva z řady brněnských fenoménů: pivo Starobrno a tramvaj, které
v Brně málokdo řekne jinak než šalina. Šalina pub nabízí 38 míst k sezení a 17 míst ke stání.
Interiér je vybaven klasickým pivním výčepem a nechybí ani splachovací toaleta nebo wifi
internet.
Kromě veřejných jízd je možné po celý rok objednávat soukromé jízdy Šalina pubu, například
pro organizované skupiny v oblasti cestovního ruchu, firemní reklamní a prezentační eventy,
ale i pro oslavy narozenin, svatby, promoce a další příležitosti.
Společnými provozovateli Šalina pubu jsou Dopravní podnik města Brna, pivovar Starobrno
a SNIP & CO. Další informace na www.salina-pub.cz

