Expres „Sv. Jiří“ na Řípskou pouť
Výlet parním vlakem v sobotu 24. dubna 2010
Jízdní řád

TAM				
odj. 8:17
Praha-Braník	
8:31 - 8:42
Praha-Vršovice 
8:46 - 8:54
Praha hl.n.		
odj. 9:07
Praha-Holešovice	
odj. 9:19
Roztoky u Prahy	
odj. 9:30
Libčice nad Vltavou
9:39-10:06
Kralupy nad Vltavou
odj. 10:11
Nelahozeves zámek
10:24 - 11:05
Vraňany			
odj. 11:22
Ctiněves( Říp)
odj. 11:35
Straškov		
příj. 12:08
Zlonice		

ZPĚT
příj. 18:39
příj. 18:23
příj. 18:08
příj. 17:55
příj. 17:43
příj. 17:31
16:52 - 17:23
16:47 -16:48
––––
16:17 - 16:21
příj. 16:02
odj. 15:29

Vlak je sestaven z historických osobních vozů, společně
s bufetovým vozem a je tažen lokomotivou 434.2186
„Čtyřkolák“.

Program na trase vlaku

Roztoky a Středočeské muzeum v Roztokách
• návštěva města a jeho okolí (CHKO, naučné stezky)
• národní kulturní památka Levý Hradec
s prvním křesťanským kostelem v Čechách
• muzeum aktuálně nabízí tyto výstavy:
Kde se zub času vylomil (v restaurátorských
dílnách muzea) 26.2.-23.5.2010
a LEGO - hračka i hobby 21.3.- 25.6.2010
Zámek Nelahozeves
návštěva zámku - při předložení jízdenky parního vlaku
sleva na vstupném

Děkujeme sponzorům:

Řípská pouť
soutěže country kapel, seskoky parašutistů na přesnost
ukázky lidové tvořivosti, více než 200 stánků a mnoho
pouťových atrakcí
Zlonice
výstava lokomotiv v prostorách výtopny
představení nového areálu muzea
Tarifní podmínky
Základní cena: Praha – Zlonice a zpět 240 Kč,
Praha – Zlonice jednosměrná 200 Kč. Slevy ze základní
ceny: děti, žáci, důchodci, psi, držitelé In-Gold, ZTP.
Obchodní nabídky
Praha – Roztoky u Prahy, Roztoky u Prahy – Kralupy nad
Vltavou, Kralupy nad Vltavou – Ctiněves nebo Ctiněves –
Zlonice 60 Kč.
Předprodej jízdenek a místenek ve stanici Praha-Braník
od 25. 3. 2010 denně od 7 do 18 hodin.
µ Informace
ČD, a.s., žst. Praha-Braník, tel.: 972 228 853(0),
972 228 101, e-mail: Pavlik@zst.cd.cz nebo
Krajské centrum osobní dopravy ČD Praha,
tel.: 972 241 629, e-mail: Lemberk@kcod.cd.cz
Více informací k doprovodným akcím
www.zmzlonice.draha.net, www.krabcice.cz
www.praoteccech.cz, www. roztoky.cz
www.zamek-nelahozeves.cz

