Svezte se s párou
za nostalgií

Kontakty
Další informace vám poskytnou:
Krajské centrum osobní dopravy Praha,
tel.: 972 241 629, e-mail: Lemberk@kcod.cd.cz,

13. října 2012

ŽST Praha-Braník, 725 859 426, e-mail: pavlikp@szdc.cz,
Praha – Masarykovo nádraží, tel.: 972 246 161.

Partneři:

CMYK

Rakovnicko

PANTONE

www.rakovnicko.info

1 COLOUR / BLACK

CMYK: 0/0/0/30
PANTONE: Black C

PANTONE: Cool Gray 5 C

Parním expresem na
Křivoklání či do muzea železnice
projížďka parním vlakem ■ program výletu
■ jízdní řád ■ ceny jízdného

České dráhy, Váš osobní dopravce
www.cd.cz

840 112 113

Stav k 17. 9. 2012

Vážení milovníci historie,

Obchodní nabídka: Křivoklát–Lužná u Rakovníka

vydejte se s Českými drahami na výlet za romantikou. Svezte se
v sobotu 13. října 2012 historickým vlakem na středověké hradní
slavnosti Křivoklání nebo do železničního muzea v Lužné
u Rakovníka.

■ zpáteční jízdenka 100 Kč

Na Křivoklátě vás čeká mezinárodní festival se středověkými řemesly,
šermíři a bohatým programem pro děti i dospělé. Za nostalgií starých
železnic se můžete ohlédnout v luženském železničním muzeu,
největším v Čechách. Doveze vás tam historický vlak tažený parní
lokomotivou „Štokr“.

K obchodním nabídkám neplatí žádné další slevy ani tarifní výhody.

Přejeme šťastnou cestu!

Program výletu

■ jednosměrná jízdenka 60 Kč
■ d
 ěti do 6 let se přepravují zdarma bez nároku
na místo k sezení

Předprodej jízdenek a místenek: nádraží Praha-Braník denně
od 7 do 18 hodin a Praha – Masarykovo nádraží, mezinárodní
pokladna, denně od 8 do 18 hodin.

Jízdní řád
Příjezd

Odjezd

Stanice

Příjezd

9:03

Praha-Braník

17:54

Odjezd

■ jízda vlakem sestaveným z historických osobních vagonů, 		
včetně bufetového vozu

9:18

9:23

Praha-Vršovice

17:37

17:44

■ 18. ročník historických slavností Křivoklání

9:30

9:33

Praha-Smíchov

17:26

17:30

10:07

10:35

Beroun

16:34

16:52

11:08

11:11

Křivoklát

15:50

16:02

11:35

12:21

Rakovník

15:19

15:35

■ „Lovecká sezona“ – přehlídky šermu, hudby a divadla, 		
dobových zvyků a řemesel
■ Česká barokní společnost a její koně, psí smečka, sokolník Tier
a další lovecké aktivity
■ taverny na nádvoří s teplou medovinou, domácí slivovicí, 		
plackami, tureckým medem a dalšími dobrotami

12:36

Lužná u Rakovníka

15:05

■ ČD Muzeum s parními lokomotivami, motoráčky a historickou
drážní technikou pod širým nebem

Ceník jízdného
Základní
■   zpáteční jízdenka Praha–Křivoklát 240 Kč
 základní ceně jsou uznávány slevy a doplatky: ZTP, děti, žáci,
K
důchodci, psi, roční síťová jízdenka.
Obchodní nabídka: Praha–Křivoklát
■ rodinná zpáteční jízdenka
(max. 2 dospělí a 2 děti 6–15 let) 490 Kč
■ jednosměrná jízdenka 200 Kč
■ rezervace místa k sezení 20 Kč

Nenechte si ujít

■ děti ve věku 6–15 let mají 50% slevu
■ d
 ěti do 6 let se přepravují zdarma bez nároku
na místo k sezení

„Křivoklátský expres“ letos vyjede naposledy 15. prosince 2012
na akci Advent na Křivoklátě.

