
SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCŮ ČLEN MEZINÁRODNÍ UNIE SILNIČNÍ DOPRAVY

TrajekTy
...kamkoliv budete 
potřebovat





Rezervace trajektů je již 10 let nezbytnou součástí služeb nabízených Sdružením 
ČESMAD BOHEMIA.

Pečlivým výběrem partnerů pro spolupráci u této služby Vám můžeme zaručit 100% spo-
lehlivost a kompletní nabídku trajektových linek. Snadná dostupnost a nadstandardní služby 
jsou pro nás samozřejmostí. Zajistíme rezervace pro nákladní a autobusovou dopravu na 
všech hlavních plavebních linkách Evropy. Pomůžeme při výběru nejvhodnější linky pro da-
nou přepravu. Provádíme rezervace i pro nestandardní náklady (nadrozměry, ADR, zvířata).
  
Všechny Vaše otázky Vám rádi zodpovíme na níže uvedených kontaktech:

Pavlína Vnoučková
Ingrid Ouředníková
Tel.: 241 040 135/150
Fax: 241 040 180
trajekty@cesmad.com

Co nabízíme?



Vyberte trajektovou linku – využijte seznam linek podle destinací

Zjistěte si aktuální cenu a časy odjezdů, předejdete tím možným nesrovnalostem.

Standardní náklady - ceníky jsou min. 2x ročně aktualizovány, obsahují pohyblivé složky, 
které se často mění. Každá plavební společnost počítá ceny jiným způsobem. Ceníky zasí-
láme na vyžádání faxem či E-mailem, popř. konzultujeme telefonicky.

Nestandardní náklady – živá zvířata, ADR, nadměrné náklady – cenu a možnost přepravy 
je nutno poptat přímo u plavební společnosti na konkrétní náklad (je třeba dodat všechny 
informace o nákladu). 

Ceny jsou účtovány v Kč dle kurzu KB devizy – prodej.
Dodatečné poplatky (skladné, manipulace v přístavu) je možné doúčtovat bez předběžné-
ho upozornění. Členům ČESMAD BOHEMIA fakturujeme po využití trajektu, u nečlenů je 
nutno doložit platbu předem. Na požádání je možná fakturace v EUR. 

Časy odjezdů jsou uvedeny v ceníku, mohou však být plavební společností změněny bez 
předchozího upozornění! Vozidlo musí být v přístavu cca 2–4 hodiny předem. U nestan-
dardních nákladů určuje čas nalodění plavební společnost.

Nákladní doprava - než vyjedete...



Rezervace je možné objednat v pracovní dny od 8.00 do 16.00 h., v pátek do 15.00 h.
Z technických důvodů nemůžeme bohužel zaručit vyřízení objednávek zaslaných po této době.

Zvolte způsob objednání

ON-LINe přes webové stránky www.prodopravce.cz - zákazník vyplní požadované údaje, ode-
šle a poté obdrží zpětné potvrzení objednávky.

e-mail, fax - objednávka musí obsahovat:
Adresu a fakturační údaje zákazníka
Požadovanou trajektovou linku
Datum a čas odjezdu
SPZ vozidla (tahač/návěs)
Délku vozidla
Váhu nákladu 
Druh zboží 
Razítko a podpis objednatele

Telefonicky - v nutných případech s dodatečným zasláním objednávky (pouze členové ČB).

Po přijetí objednávky zasíláme cenovou nabídku k potvrzení.
Procesy zajištění rezervace trajektů se liší podle cílové destinace.

jak to funguje?



Velká Británie - Calais - Dover
ON LINe rezervace přímo v systému P&O, přidělený kód je možné poslat řidiči jako SMS, 
v přístavu se hlásí s RZ a kódem. Rezervace platí osm dní od potvrzení, nerezervuje se na 
konkrétní čas, odjezd je každých 45 min. přes den a každých 70 min. v noci. Obvyklá če-
kací doba 45 minut až 1,5 hodiny. K objednání je možné využít službu po pracovní době 
(pouze členové ČB). STOrNO rezervace je bez poplatku.

Ostatní Velká Británie, Irsko 
Rezervace se provádí na konkrétní čas dle jízdního řádu, potvrzení s pokyny pro řidiče je 
odesláno e-mailem či faxem. Rezervace platí na konkrétní odjezd + následující odjezd (jako 
tzv. čekací list - plavební společnost sama určí čas nalodění dle aktuální kapacity).
Vozidlo musí být v přístavu dvě hodiny předem. K objednání je možné využít službu po 
pracovní době (pouze členové ČB). STOrNO rezervace je bez poplatku.

Velká Británie & Irsko



Trajektová linka Počet odjezdů Délka plavby Objednat s předstihem Platnost rezervace
Calais - Dover 30 x denně 1 - 1,5 hodiny 10 minut 8 dní
Oostende - ramsgate 4 - 10 x denně 4 hodiny 1 den 2 dny
Rotterdam - Harwich 3 x denně 7 hodin 1 den 2 dny
rotterdam - Hull 1 x denně 11 hodin 1 den 1 den
Zeebrugge - Hull 1 x denně 12 hodin 1 den 1 den
Zeebrugge - Teesport 1 x denně (kromě NE) 15 hodin 1 den 1 den
Zeebrugge - Tilbury 1 - 2 x denně 10 hodin 1 den 1 den
Hoek van Holland - Killingholm 1 x denně 13 hodin 1 den 2 dny
Cairnryan - Larne 10 x denně 2 hodiny 1 den 1 den
Stranraer - Belfast 6 x denně 3 hodiny 1 den 1 den
Liverpool - Dublin 3 x denně 7,5 hodiny 1 den 1 den
Holyhead - Dublin 2 x denně 4 hodiny 1 den 2 dny
Pembroke - rosslare 2 x denně 4 hodiny 1 den 2 dny
Fishguard - Rosslare 2 x denně 4 hodiny 1 den 2 dny
Heysham - Douglas (Isle of Man) 2 x denně 3,5 hodiny 2 dny 2 dny
Portsmouth - Fishbourne (Isle of Wight) 10 x denně 0,75 hodiny 1 den 1 den



Rezervace se provádí na konkrétní čas dle jízdního řádu, potvrzení s pokyny pro řidiče je 
odesláno e-mailem či faxem. Rezervace platí na konkrétní odjezd + následující odjezd (jako 
tzv. čekací list - plavební společnost sama určí čas nalodění dle aktuální kapacity).
Vozidlo musí být v přístavu dvě hodiny předem. K objednání je možné využít službu po 
pracovní době (pouze členové ČB). Včasné STOrNO rezervace je bez poplatku, nenahlá-
šené STORNO za poplatek cca 70 EUR.

Skandinávie & Baltské moře



Trajektová linka Počet odjezdů Délka plavby Objednat s předstihem Platnost rezervace
rostock - Trelleborg 3 x denně 6 hodin 1 den 1 den
Sassnitz - Trelleborg 3 x denně 4,5 hodiny 1 den 1 den
Travemünde - Malmö 1 - 2 x denně 9 hodin 1 den 1 den

rostock - Helsingborg
10 x denně                   
20 x denně

2 hodiny                   
0,75 hodiny

1 den 1 den

Puttgarden - Roedby+ Helsigör  - Helsingborg
20 x denně               
20 x denně

2,5 hodiny                   
0,75 hodiny

1/2 dne 1 den

Kiel - Gothenburg 1 x denně 14 hodin 1 den 2 dny
Swinoujscie - Trelleborg 4 x denně 8 hodin 1 den 1 den
Swinoujscie - ystad 4 x denně 8 hodin 1 den 1 den
Gdynia - karlskrona 2 x denně 11 hodin 1 den 1 den
Oskarshamn - Visby (Gotland) 1 x denně 3 hodiny 1 den 1 den
rostock - Gedser 10 x denně 2 hodiny 1 den 1 den
Puttgarden - roedby 20 x denně 2,5 hodiny 1/2 dne 1 den
Frederikshavn - Göteborg 4 x denně 4 hodiny 1 den 2 dny
Helsigör  - Helsingborg 20 x denně 0,75 hodiny 1/2 dne 1 den
rostock - Helsinki 4 x týdně 36 hodin 4 dny 1 den
Travemünde - Helsinki 1 x denně 27 hodin 2 dny 1 den
Gdynia - Helsinki 3 x týdně 29 hodin 4 dny 1 den
Tallin - Helsinki 6 x denně 4,5 hodiny 1 den 2 dny
kaapellskaer - Naantali 5 x denně 8,5 hodiny 1 den 1 den
Stockholm - Helsinki 1 x denně 15 hodin 2 dny 1 den
Hirtshals - Kristiansand 2 x denně 5 hodin 2 dny 1 den
Frederikshavn ( DK ) - Oslo ( N ) 1 x denně 9 - 13 hodin 2 dny 1 den
Hirtshals ( DK ) - Stavanger 2 x denně 5 hodin 2 dny 1 den
Kiel ( D ) - Oslo 1 x denně 20 hodin 2 dny 1 den



Rezervace se provádí na konkrétní čas dle jízdního řádu, potvrzení s pokyny pro řidiče je 
odesláno e-mailem či faxem. Rezervace platí na konkrétní odjezd, případné zpoždění vozi-
dla je nutné včas nahlásit a rezervaci posunout. Vozidlo musí být v přístavu 2–4 hodiny pře-
dem. K objednání je možné využít službu po pracovní době (pouze členové ČB). STOrNO 
rezervace je bez poplatku.

Jižní Evropa, ostrovy Středozemního moře

Trajektová linka Počet odjezdů Délka plavby Objednat s předstihem Platnost rezervace
Benátky/Igoumenitsa - Patras 1 x denně 32 hodin 2 dny 1 den
ancona/Igoumenitsa - Patras 1 x denně 21 hodin 2 dny 1 den
Bari - Igoumenitsa 1 x denně 11 hodin 1 den 1 den
Brindisi - Igoumenitsa 1 x denně 6,5 hodiny                   1 den 1 den
Bari - Patras 1 x denně 16 hodin 1 den 1 den
Brindisi - Patras 1 x denně 16 hodin 1 den 1 den
Všechny řecké ostrovy Na poptání Na poptání Na poptání Na poptání
Sicílie 1 x – 12 x denně Na poptání 1 den 1 den
Sardinie 1 x denně 11 hodin 1 den 1 den
korsika 1 – 3 x denně 4 – 6 hodin 1 den 1 den
Mallorca 1 denně 8 hodin 1 den 1 den



Rezervace platí na konkrétní odjezd! V případě zpoždění je obtížné sehnat jiné místo, 
proto doporučujeme dostatečnou rezervu na cestu. Trajekty jezdí většinou 1x týdně. Vozidlo 
musí být nahlášeno v přístavu jeden den předem. K objednání není možné využít službu po 
pracovní době. STOrNO rezervace za poplatek až 50 % ceny.

Trajektová linka Počet odjezdů Délka plavby Objednat s předstihem Platnost rezervace
Tunis (Itálie, Francie) 2 x týdně 24 hodin 2 týdny 1 den
Alžír 1 x týdně 48 hodin 4 týdny 1 den
Maroko 10 x denně 2,5 hodiny 2 dny 1 den

Ostatní (Afrika)



Vyberte trajektovou linku – využijte seznam linek podle destinací (v provozu jsou stejné linky 
jako pro nákladní dopravu).

Zjistěte si aktuální cenu a časy odjezdů, předejdete tím možným nesrovnalostem. Cenu a mož-
nost přepravy je nutno poptat přímo u plavební společnosti individuálně - je nutné dodat tyto 
údaje: druh vozidla (bus, minibus), délka vozidla, počet osob (popř. věk cestujících) + počet 
řidičů, termín cesty. 

jak objednat? 

rezervace je možné objednat v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hod., v pátek do 15.00 hod.
Z technických důvodů nemůžeme bohužel zaručit vyřízení objednávek zaslaných po této době.

Doporučujeme objednávat s předstihem cca 2-3 týdny. U rezervací pro autobusy požadujeme 
platbu předem (všechny plavební společnosti účtují v případě zrušení rezervace 100% storno 
poplatek). Teprve po platbě je rezervace objednána u plavební společnosti. Pokud již není 
místo na požadovaném trajektu dohodneme se zákazníkem jiný možný termín.

Autobusová doprava - než vyjedete...



e-mail, fax - objednávka musí obsahovat:
Adresu a fakturační údaje zákazníka
Požadovanou trajektovou linku
Datum a čas odjezdu
SPZ vozidla 
Počet osob a řidičů + jmenný seznam dle požadavků plavební společnosti
Razítko a podpis objednatele

Zajištění rezervace
Plavební společnost vystaví pro zákazníka voucher po jehož předložení v přístavu obdrží lodní 
lístek (na SPZ vozidla). Voucher zasíláme faxem či mailem, již není třeba mít u sebe originál. 
Rezervace platí na konkrétní odjezd! V případě zpoždění je obtížné zajistit jiný odjezd, proto 
doporučujeme dostatečnou rezervu na cestu. Čas k nahlášení v přístavu je cca 1–2 hodiny 
předem.



ČESMAD BOHEMIA
Nad Sokolovnou 117/1

147 00 Praha 4

Pavlína Vnoučková
Ingrid Ouředníková

Tel.: 241 040 135/150
Fax: 241 040 180

trajekty@cesmad.com

www.prodopravce.cz



PŘÍMÉ ÚČTY



Trajekty do Velké Británie a Irska

• Před otevřením přímého účtu plavební společnost P&O Ferries vždy prověřuje kredit-
ní riziko přes specializovanou firmu. 

• Po oboustranném přijetí a podepsání nabídnutých podmínek a Žádosti o otevření 
přímého účtu obdrží po uplynutí maximálně jednoho týdne žadatel uživatelské jmé-
no a heslo pro obsluhu on-line systému P&O Ferries na rezervaci trajektů do Velké 
Británie a Irska a je mu otevřen přímý účet.

• V případě, že po dobu tří měsíců není uskutečněn žádný přejezd, plavební společnost 
P&O Ferries si vyhrazuje právo přímý účet uzavřít.

Máte zájem o přímý účet u plavební společnosti P&O Ferries



Výhody přímého účtu u P&O Ferries

• On-line rezervace všech trajektů, které zajišťuje P&O Ferries, na:
 www.poferriesfreight.com. Pro trasu Calais – Dover lze využít nahlášení SPZ v pří-

stavech v Calais a Doveru nebo vydání elektronických karet na SPZ vozidel, karty 
mají řidiči ve vozidle a pouze se s nimi prokazují v přístavech. V případě využití 
jedné z těchto možností nemusí dispečeři rezervovat trajekty dopředu přes on-line. 
Rezervace se provádí až po příjezdu do přístavu na základě nahlášených SPZ nebo 
po předložení elektronické karty.

• Stav nalodění a jednotlivé přejezdy lze sledovat na webu P&O Ferries.
• Non-stop služba v přístavech na řešení požadavků, rezervací, přeprav nebezpečné-

ho zboží atd.
• Fakturace – přímo z Doveru z Velké Británie bez DPH (!) – splatnost faktur až 30 dnů 

od konce kalendářního měsíce, tzn. splatnost 30-59 dnů (!).
• Na trase Calais-Dover až 30 přejezdů denně v jednom směru (doba plavby 1h 30min).
• Na trase Calais-Dover funguje sedm lodí s kapacitou 100-120 nákladních jednotek 

– na palubě jsou zvýhodněné ceny jídla pro řidiče nákladních vozidel, zdarma vyu-
žití sprch.



Doporučení před první cestou

• ADR zboží - pokud vezete nebezpečné zboží, které podléhá zvlášnímu režimu pře-
pravy (nevhodná kombinace ADR nebo zvlášť nebezpečné zboží), můžete jet na lodi, 
která může přepravit pouze 59 pasažérů. Přesné informace o tom, jestli zboží podlé-
há zvláštnímu režimu nebo ne vám sdělí na e-mailech:

 freightops.dover@poferries.com
 freightops.calais@poferries.com
 uveďte: UN kódy, ADR třídu/obalová skupina, váha zboží.
• Špatné počasí - v případě špatného počasí musí být všechna vozidla vybavena oky na 

řádné přikurtování k lodi, aby se zabránilo svévolnému pohybu po palubě.
• Ilegální imigranti - dbejte zvýšené opatrnosti ve Francii poblíž přístavu v Calais, abys-

te se vyhnuli komplikacím s ilegálními imigranty, kteří se snaží dostat do Velké Britá-
nie zvláště v plachtových návěsech a soupravách.



Cairnryan - Larne

Liverpool - Dublin

Zeebrugge - Hull

Rotterdam - Hull

Zeebrugge - Teesport

Rotterdam - Teesport

Calais - Dover
Severní moře

Zeebrugge - Tilbury

Irské moře



Dover - Calais
odjezd (příjezd)

01:05 (03:35) 02:20 (04:50) 03:30 (06:00) 04:40 (07:10) 05:55 (08:25) 07:30 (10:00) 08:30 (11:00) 09:15 (11:45) 
10:00 (12:30) 10:45 (13:15) 11:30 (14:00) 12:15 (14:45) 13:00 (15:30) 13:45 (16:15) 14:30 (17:00) 15:15 (17:45) 
16:00 (18:30) 16:45 (19:15) 17:30 (20:00) 18:15 (20:45) 19:00 (21:30) 19:45 (22:15) 20:35 (23:05) 21:25 (23:55) 
22:15 (00:45) 23:05 (01:35) 23:55 (02:25) 

jízdní řád

Calais - Dover
odjezd (příjezd)

00:55 (01:25) 01:55 (02:25) 03:05 (03:35) 04:15 (04:45) 05:30 (06:00) 06:40 (07:10) 07:50 (08:20) 08:35 (09:05) 
09:25 (09:55) 10:10 (10:40) 10:55 (11:25) 11:40 (12:10) 12:25 (12:55) 13:10 (13:40) 13:55 (14:25) 14:40 (15:10) 
15:25 (16:05) 16:10 (16:40) 16:55 (17:25) 17:40 (18:10) 18:25 (18:55) 19:10 (19:40) 19:55 (20:25) 20:40 (21:10)
21:25 (21:55) 22:20 (22:50) 23:15 (23:45)



mapa přístavu Calais

Kontrola bezpečnosti

Ochrana proti černým 
pasažérům

100% zázemí pro řidiče

Odpočinkové parkoviště

Pět nájezdových ramp 
pro vozidla



mapa přístavu Dover

Včasné odplutí trajektů

Rychlost odbavení

Vážení vozidel

Pomoc s naloděním nestandardních nákladů

100 % zázemí pro řidiče; placené parkoviště

Osm nájezdových ramp pro všechna vozidla



Zeebrugge - Hull

• Dvě lodě, každá s kapacitou 185 nákladních jednotek a 1 050 pasažérů
• Odjezdy každý den

jízdní řád
Hull - Zeebrugge, 2010
odjezd (příjezd)

Pondělí  19:00 (08:00)
Úterý 19:00 (08:00)
Středa  19:00 (08:00)
Čtvrtek  19:00 (08:00)
Pátek 19:00 (09:00)
Sobota  19:00 (09:00)
Neděle  19:00 (08:00)

Zeebrugge - Hull, 2010
odjezd (příjezd)

Pondělí  19:00 (08:30)
Úterý  19:00 (08:30)
Středa  19:00 (08:30)
Čtvrtek  19:00 (08:30)
Pátek  19:00 (09:30)
Sobota  19:00 (09:30)
Neděle  19:00 (08:30)



rotterdam - Hull

• Dvě lodě, každá s kapacitou 250 nákladních jednotek a 1 360 pasažérů
• Odjezdy každý den

jízdní řád
Hull - Rotterdam, 2010
odjezd (příjezd)

Pondělí  21:00 (07:00)
Úterý  21:00 (07:00)
Středa  21:00 (07:00)
Čtvrtek  21:00(07:00)
Pátek  21:00 (08:00)
Sobota  21:00 (08:00)
Neděle  21:00 (07:00)

Rotterdam - Hull, 2010
odjezd (příjezd)

Pondělí  21:00 (08:00)
Úterý  21:00 (08:00)
Středa  21:00 (08:00)
Čtvrtek  21:00 (08:00)
Pátek  21:00 (09:00)
Sobota  21:00 (09:00)
Neděle  21:00 (08:00)



Zeebrugge - Teesport

• Dvě lodě, každá s kapacitou 210 nákladních jednotek a 12 pasažérů
• Odjezdy každý den mimo neděle

jízdní řád
Teesport - Zeebrugge, 2010
odjezd (příjezd)

Pondělí  21:00 (11:00)
Úterý  21:00 (11:00)
Středa  21:00 (11:00)
Čtvrtek  21:00 (11:00)
Pátek  21:00 (11:00)
Sobota  18:00 (11:00) 

Zeebrugge - Teesport, 2010
odjezd (příjezd)

Pondělí  20:30 (13:00)
Úterý  20:30 (13:00)
Středa  20:30 (13:00)
Čtvrtek  20:30 (13:00)
Pátek  20:30 (13:00)
Sobota  20:30 (13:00)



rotterdam – Teesport

• jedna loď s kapacitou 192 nákladních jednotek a 12 pasažérů
• Odjezdy třikrát týdně v každém směru

jízdní řád
Teesport - Rotterdam, 2010
odjezd (příjezd)

Pondělí   
Úterý  21:00 (13:00)
Středa   
Čtvrtek  21:00 (13:00)
Pátek   
Sobota  21:00 (13:00)

Rotterdam - Teesport, 2010
odjezd (příjezd)

Pondělí  22:00 (14:00)
Úterý  
Středa  22:00 (14:00)
Čtvrtek  
Pátek  22:00 (14:00)
Sobota  



Zeebrugge - Tilbury

• Dvě lodě, každá s kapacitou 145 nákladních jednotek a 12 pasažérů
• Deset odjezdů týdně v každém směru

jízdní řád
Tilbury - Zeebrugge, 2010
odjezd (příjezd)

Pondělí 20:00 (05:30)
Úterý  10:00 (19:00) 21:00 (06:00)
Středa  10:00 (19:00) 21:00 (06:00)
Čtvrtek  10:00 (19:00) 21:00 (06:00)
Pátek  10:00 (19:00)
Sobota  10:00 (19:00)
Neděle  18:00 (06:00)

Zeebrugge - Tilbury, 2010
odjezd (příjezd)

Pondělí  22:00 (06:00)
Úterý  10:00 (17:00) 23:00 (06:00)
Středa  10:00 (17:00) 23:00 (06:00)
Čtvrtek  10:00 (17:00) 23:00 (06:00)
Pátek  23:00 (06:00)
Sobota  23:00 (06:00)
Neděle  20:00 (06:00)



Liverpool - Dublin

• Tři lodě - dvě s kapacitou 125 nákladních jednotek a 114 pasažérů a jedna 
s kapacitou 60 nákladních jednotek a 12 pasažérů

• Až tři odjezdy denně v každém směru

jízdní řád
Dublin - Liverpool, 2010
odjezd (příjezd)

Pondělí  15:00 (22:30) 21:30 (05:30)
Úterý  09:30 (17:30) 15:00 (22:30) 21:30 (05:30)
Středa  09:30 (17:30) 15:00 (22:30) 21:30 (05:30)
Čtvrtek  09:30 (17:30) 15:00 (22:30) 21:30 (05:30)
Pátek  09:30 (17:30) 15:00 (22:30) 21:30 (05:30)
Sobota  09:30 (17:30) 15:00 (22:30) 21:30 (05:30)
Neděle  21:30 (05:30)

Liverpool - Dublin, 2010
odjezd (příjezd)

Pondělí      21:30 (05:30)
Úterý  03:00 (10:30) 09:30 (17:30) 21:30 (05:30)
Středa  03:00 (10:30) 09:30 (17:30) 21:30 (05:30)
Čtvrtek  03:00 (10:30) 09:30 (17:30) 21:30 (05:30)
Pátek  03:00 (10:30) 09:30 (17:30) 21:30 (05:30)
Sobota  03:00 (10:30) 09:30 (17:30) 21:30 (05:30)
Neděle  03:00 (10:30)   21:30 (05:30)



Cairnryan - Larne

• Dvě lodě, každá s kapacitou 107 nákladních jednotek a 410 pasažérů
• Až sedm odjezdů denně v každém směru

Larne - Cairnryan, 2010
odjezd (příjezd)
Pondělí  04:15 (06:15) 07:30 (09:30) 10:30 (12:30) 13:30 (15:30) 16:30 (18:30) 20:00 (22:00) 23:59 (02:00)
Úterý  04:15 (06:15) 07:30 (09:30) 10:30 (12:30) 13:30 (15:30) 16:30 (18:30) 20:00 (22:00) 23:59 (02:00)
Středa  04:15 (06:15) 07:30 (09:30) 10:30 (12:30) 13:30 (15:30) 16:30 (18:30) 20:00 (22:00) 23:59 (02:00)
Čtvrtek  04:15 (06:15) 07:30 (09:30) 10:30 (12:30) 13:30 (15:30) 16:30 (18:30) 20:00 (22:00) 23:59 (02:00)
Pátek  04:15 (06:15) 07:30 (09:30) 10:30 (12:30) 13:30 (15:30) 16:30 (18:30) 20:00 (22:00) 23:59 (02:00)
Sobota  04:15 (06:15) 07:30 (09:30) 10:30 (12:30) 13:30 (15:30) 16:30 (18:30) 20:00 (22:00) 
Neděle   07:30 (09:30)  13:00 (15:00) 16:30 (18:30) 20:00 (22:00) 22:59 (00:59)

Cairnryan - Larne, 2010
odjezd (příjezd)
Pondělí  04:15 (06:15) 07:30 (09:30) 10:30 (12:30) 13:30 (15:30) 16:30 (18:30) 20:00 (22:00) 23:59 (02:00)
Úterý  04:15 (06:15) 07:30 (09:30) 10:30 (12:30) 13:30 (15:30) 16:30 (18:30) 20:00 (22:00) 23:59 (02:00)
Středa  04:15 (06:15) 07:30 (09:30) 10:30 (12:30) 13:30 (15:30) 16:30 (18:30) 20:00 (22:00) 23:59 (02:00)
Čtvrtek  04:15 (06:15) 07:30 (09:30) 10:30 (12:30) 13:30 (15:30) 16:30 (18:30) 20:00 (22:00) 23:59 (02:00)
Pátek  04:15 (06:15) 07:30 (09:30) 10:30 (12:30) 13:30 (15:30) 16:30 (18:30) 20:00 (22:00) 23:59 (02:00)
Sobota  04:15 (06:15) 07:30 (09:30) 10:30 (12:30) 13:30 (15:30) 16:30 (18:30) 20:00 (22:00) 
Neděle    07:30 (09:30)  13:00 (15:00) 16:30 (18:30) 20:00 (22:00) 22:59 (00:59) 



ČESMAD BOHEMIA
Nad Sokolovnou 117/1

147 00 Praha 4
Česká republika

Alan Cimprich
reprezentant P&O Ferries v Čr

Mobil: +420 731 196 825
Fax: +420 241 040 180

E-mail: alan@cesmad.com

www.POferriesfreight.com
www.prodopravce.cz

Výhradní zastoupení pro ČR
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