Výlet historickým vlakem

Parním expresem
na křivoklátský adventní jarmark
Pojeďte s námi v čase vrcholícího adventu na
15. prosince 2012 tradiční vánoční slavnosti na Křivoklátě!
Vyjížďku za spoustou zábavy pro malé i velké si
můžete vychutnat v historickém vlaku s bufetovým vozem a parní lokomotivou
„Šlechtična“ v čele.
Co nás čeká
■ tradiční vánoční jarmark s lidovou zábavou
■ velký řemeslnický jarmark v prostorách celého dolního
nádvoří a ve vnitřních prostorách dolního hradu
– v lednicích a v bývalém pivovaru
■ řemeslníci při práci – kováři, košíkáři, pekaři, svíčkaři, hrnčíři
a další
■ adventní koncerty, divadelní a kejklířská vystoupení
a spousta dalšího
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Ceny jízdného
Majitelé zpáteční jízdenky historického vlaku mají slevu na
vstupném do 1. prohlídkového okruhu – Gotických paláců!

Základní jízdné
■ zpáteční jízdenka Praha– Křivoklát 240 Kč
K základní ceně jsou uznávány slevy a doplatky ZTP, děti, žáci, důchodci, psi, roční síťová
jízdenka.

Obchodní nabídky
■ rodinná zpáteční jízdenka, max. 2 dospělí
a 2 děti od 6 do 15 let 490 Kč
■ jednosměrná jízdenka 200 Kč
■ rezervace místa k sezení 20 Kč
■ děti od 6 do 15 let 50% sleva
■ děti do 6 let zdarma (bez nároku na místo k sezení)
K obchodním nabídkám neplatí žádné další slevy ani tarifní výhody.

Předprodej jízdenek a místenek od 15. 11. 2012 na nádraží
Praha-Braník denně od 7 do 18 hodin a na nádraží Praha Masarykovo
v mezinárodní pokladně denně od 8 do 18 hodin.
Další informace ČD a.s., Krajské centrum osobní dopravy Praha na
tel. 972 241 629 nebo e-mailu Lemberk@kcod.cd.cz, žst. Praha-Braník
na tel. 725 859 426 nebo e-mailu pavlikp@szdc.cz nebo nádraží Praha
Masarykovo na tel. 972 246 161.

České dráhy, Váš osobní dopravce
www.cd.cz
840 112 113
Partneři:

Rakovnicko
www.rakovnicko.info
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