výlet PARNÍM EXPRESEM
taženým lokomotivou 498.022 "Albatros"
v sobotu 9. srpna 2008
Jízdní řád:
9.24 PRAHA-BRANÍK
9.42 Praha-Vršovice
9.57 Praha-Smíchov
10.51 Beroun os.n.
11.26 KŘIVOKLÁT
12.15 Rakovník
12.30 LUŽNÁ U RAKOVNÍKA

17.46
17.23
17.07
16.06
15.31
15.05
14.38

Vlak je sestaven z historických osobních
vozů, v soupravě je zařazen bufetový vůz.
Parní vlak je možné využít
k návštěvě Železničního muzea ČD
v Lužné u Rakovníka.

Program na hradě Křivoklát:

www.krivoklat.cz
• 13. ročník setkání řezbářů • koncerty, divadla, tance • řemeslnický jarmark na kterém uvidíte při
práci řezbáře (více jak 30 zručných řezbářů tvoří pod širým nebem), hrnčíře, košíkáře, perníkáře,
kováře a další řemeslníky • na dolním nádvoří: galerie Nakřivo, čajovna, svíčkařství, mincovna,
občerstvení v hradním šenku, čajovna, taverna na nádvoří hradu,
Tarifní podmínky:
svařené víno, medovina, slivovice, pečený špek a další dobroty.
• Základní cena:
Zpáteční jízdenka (Praha - Křivoklát a zpět) .......................................... 240,- Kč
K základní ceně jsou uznávány slevy a doplatky: ZTP, děti, žáci, důchodci,
psi, roční síťová jízdenka (IN Gold).

• Obchodní nabídky pro úsek Praha - Křivoklát:
Rodinná zpáteční jízdenka (max. 2 dospělí a 2 děti 6 - 15 let) ....... 490,- Kč
Jednosměrová jízdenka .................................................................................. 200,- Kč
Místenka .................................................................................................................. 20,- Kč

Informace:
ČD a.s., žst. Praha-Braník,
tel.: 972 228 853(0),
e-mail: Pavlikp@mail.cd.cz nebo
Krajské centrum osobní dopravy
a přepravy Praha, tel.: 972 241 629,
e-mail: Lemberk@kcod.cd.cz.

• Obchodní nabídky pro úsek Křivoklát - Lužná u Rak.:
Zpáteční jízdenka .............................................................................................. 100,- Kč
Jednosměrová jízdenka .................................................................................. 60,- Kč
Děti ve věku 6-15 let mají 50% slevu. Děti do 6 let se přepravují zdarma bez nároku
na místo k sezení. K obchodním nabídkám neplatí žádné další slevy ani tarifní výhody.
Ü Předprodej jízdenek a místenek od 9. července 2008 na nádraží Praha-Braník
denně od 7 do 18 hodin.

Další termíny
jízd
„Křivoklátského expresu“
v roce 2008:
Křivoklání 11. a 12.10.
a Advent na Křivoklátě
dne 6.12.
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