Parním vlakem
na Svatováclavské slavnosti

do Dobříše
V sobotu 11.září v 10.45 hod vyjede z nádraží Praha-Braník parní
lokomotiva řady 434.2186 z roku 1917 v čele historického vlaku
do Dobříše. Ve 14.00 hod se parní vlak vydá na výletní jízdu
z Dobříše do Malé Hraštice a zpět.
Program dne:
prohlídky zámku zajišťují studenti Gymnázia K. Čapka v Dobříši
• vystoupení hudebního tria z Liberce
• ukázka svatební tabule cateringové společnosti v Zrcadlovém sále
• „Příjezd Krále v doprovodu dvořanů“ - historický průvod městem, začátek po příjezdu parního vlaku ve 12.30 hod.
na železničním nádraží, cílem průvodu je zámek Dobříš
• návštěva Muzea města Dobříše s expozicí historických motocyklů
• prodej a ukázka cukrářských výrobků, pravý zvěřinový gulášek, ukázka kovářské výroby,výroba dřevěných hraček,
degustace a prodej vín.
• Francouzský park - šermíři, historické ukázky sokolníků, ukázky původních pivovarských sklepů, dětský program.
Více na http://www.zamekdobris.cz

Tarifní podmínky:

Jízdní řád
10:45
11.00 - 11:01
11.08 - 11:10
11.17 - 11.18
11.40 - 11:42
11.53 - 11:55
12.07 - 12:09
12.24
14.00
14:16

PRAHA-BRANÍK 17:08
Praha-Zbraslav
I
Vrané nad Vlt.
I
Měchenice
16.42 - 16:43
Čísovice
16.24 - 16:25
Mníšek p/B.
16.15 - 16:16
Malá Hraštice
15.50 - 15.59
DOBŘÍŠ
15:35
DOBŘÍŠ
Malá Hraštice

Základní cena:
Zpáteční jízdenka (Praha - Dobříš) .......................................... 240,- Kč
K základní ceně jsou uznávány slevy a doplatky: ZTP, děti, žáci,
důchodci, psi, roční síťová jízdenka (IN GOLD).

Obchodní nabídky:

Jednosměrová jízdenka Praha - Dobříš ................................... 200,- Kč
Zpáteční jízdenka Dobříš - Malá Hraštice ................................. 100,- Kč
Úseková jízdenka Praha - Měchenice nebo Měchenice - Dobříš ... 100,- Kč
Úseková jízdenka mezi sousedními stanicemi ........................... 60,- Kč
14:44
14.30 Rezervace místa (pouze v předprodeji v žst. Praha-Braník denně od 7 do 18 h.) ............................................................... 20,- 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.

Bližší informace obdrží zájemci na tel. 972 228 853
a 972 228 101 / e-mail: pavlik@zst.cd.cz
nebo Krajské centrum osobní dopravy Praha, tel.: 972 241 629 / e-mail: Lemberk@kcod.cd.cz
Předprodej jízdenek a rezervací míst bude zahájen od 11. 8. 2010 v osobní pokladně na nádraží Praha-Braník
denně od 7 do 18 hodin. Rezervace jízdenek není možná.

