Výlet historickým vlakem

Na Křivoklát a do ČD Muzea
parním expresem
4. srpna 2012

Nenechte si ujít první srpnovou sobotu výlet
zvláštním vlakem na tradiční hradní slavnosti
a za historickou železniční technikou do ČD Muzea v Lužné u Rakovníka! Parní expres
s historickými vagony a bufetovým vozem potáhne exkluzivně lokomotiva „Štokr“.
Připravený program a expozice zaujme děti i dospělé.

Co nás čeká
■ 17. ročník setkání řezbářů pod širým nebem
m
■ koncerty, pohádky pro malé i velké
■ ukázka volného létání dravců
■ bohaté občerstvení v areálu hradu
■ ČD Muzeum Lužná u Rakovníka
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Informace na cestu

Jízdní řád
Čas

Stanice

Čas

9:03

Praha-Braník

17:54

9:18–9:23

Praha-Vršovice

17:37–17:44

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

12:36

Lužná u Rakovníka

15:05

Ceny jízdného

Obchodní nabídky

Základní

Praha–Křivoklát

■ Praha–Křivoklát a zpět 240 Kč

■ Rodinná zpáteční jízdenka
(max. 2 dospělí a 2 děti 6–15 let) 490 Kč

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

■ Jednosměrná jízdenka 200 Kč
■ Rezervace místa k sezení 20 Kč
■ Děti ve věku 6–15 let mají 50% slevu

Při předložení platných rodinných a zpátečních
jízdenek v pokladně hradu obdrží návštěvníci 50%
slevu vstupného do prohlídkového okruhu hradu!

Křivoklát–Lužná u Rakovníka

Předprodej jízdenek a místenek na nádraží Praha–
–Braník denně od 7 do 18 hodin a na nádraží
Praha Masarykovo u mezinárodní pokladny
denně od 8 do 18 hodin.

■ Děti do 6 let se přepravují zdarma bez
nároku na místo k sezení

■ Zpáteční jízdenka 100 Kč
■ Jednosměrná jízdenka 60 Kč

K obchodním nabídkám neplatí žádné další
slevy ani tarifní výhody.

Další informace vám poskytnou:
Krajské centrum osobní dopravy Praha, tel.: 972 241 629, e-mail: Lemberk@kcod.cd.cz
nebo ŽST Praha-Braník, tel.: 725 859 426, 972 228 101, e-mail: PavlikP@szdc.cz
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