Křivoklání na Křivoklátě
výlet PARNÍM EXPRESEM taženým lokomotivou 498.022 „Albatros“
v SOBOTU a NEDĚLI 16. a 17. října 2010
Program Křivoklání 2010 na nádvoří hradu:
• mezinárodní festival šermu písní a divadla;
• přehlídky středověkých soubojů, dobové hudby a ukázky středověkých řemesel;
• šermířské turnaje, hudební vstupy a ukázky mučících metod a poprav, které návštěvníkům osvětlí sám Mistr popravčí;
• řemeslnický jarmark, stylové tržiště, dobová řemesla, střelba z luku i kuše;
• v několika tavernách je možnost ochutnat teplou medovinu, svařené víno,
domácí slivovici, opékanou slaninu, buřty, placky či turecký med.

Jízdní řád:
        9.20

Tarifní podmínky:
Základní cena:
Zpáteční jízdenka (Praha – Křivoklát a zpět)........................... 240 Kč

Praha-Braník

17.56

9.35 –   9.47

Praha-Vršovice

17.41

9.53 – 10.01

Praha-Smíchov

17.29

10.35 – 11.08

Beroun

16.34 – 16.55

11.49 – 11.59

Křivoklát

15.50 – 16.02

12.15 – 12.36

Rakovník

15.19 – 15.35

12.50

Lužná u Rakovníka

       15.05

K základní ceně jsou uznávány slevy a doplatky: ZTP,
děti, žáci, důchodci, psi, roční síťová jízdenka.

Vlak je sestaven z historických osobních vozů, v soupravě je zařazen
bufetový vůz.

Obchodní nabídky pro úsek Praha – Křivoklát
Rodinná zpáteční jízdenka (max. 2 dospělí a 2 děti 6 – 15 let).. 490 Kč
Jednosměrová jízdenka........................................................ 200 Kč
Rezervace místa k sezení....................................................... 20 Kč
Děti ve věku 6–15 let mají 50% slevu.
Děti do 6 let se přepravují zdarma bez nároku na místo k sezení.

Obchodní nabídky pro úsek Křivoklát – Lužná u Rakovníka
Zpáteční jízdenka................................................................ 100 Kč
Jednosměrová jízdenka.......................................................... 60 Kč
K obchodním nabídkám neplatí žádné další slevy ani tarifní výhody.

Předprodej jízdenek a rezervací na nádraží Praha Braník denně od 7 do 18 hodin.
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 Praha, tel.: 972 241 629, e-mail: Lemberk@kcod.cd.cz

Poslední termín jízdy „Křivoklátského expresu“ v roce 2010: Advent na Křivoklátě 11. 12.

Rakovnicko o.p.s.
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