Parním expresem na Křivoklání
nebo do železničního muzea
Nasedněte do dobového vlaku v čele s parní lokomotivou
12. října 2013 Šlechtična a rozjeďte se na Křivoklát na tradiční festival
s bohatým historickým programem. Milovníci železniční nostalgie se mohou svézt
až do Lužné u Rakovníka do největšího železničního muzea v republice.

Co nás čeká

Jízdné

historický vlak s parní lokomotivou
a bufetovým vozem

Základní cena

18. ročník mezinárodního festivalu
šermu, písní a divadla na Křivoklátě

slevy a doplatky: ZTP, děti, psi,
In Karta IN 100 %

Praha–Křivoklát a zpět 240 Kč

Obchodní nabídky
pro úsek Praha–Křivoklát

přehlídky středověkých soubojů
a dobové hudby

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

řemeslnický jarmark s ukázkami řemesel

jednosměrová jízdenka 200 Kč

střelba z luku a kuše, filmová kostymérna

rezervace místa k sezení 20 Kč
děti ve věku 6–15 let mají 50% slevu,
děti do 6 let jedou zdarma

taverny s bohatým občerstvením
železniční muzeum v Lužné u Rak.

pro úsek Křivoklát–Lužná u Rak.
zpáteční jízdenka 100 Kč
jednosměrová jízdenka 60 Kč

Jízdní řád
Historický vlak povede parní lokomotiva Šlechtična.
TAM

Stanice

K obchodním nabídkám neplatí
žádné další slevy ani tarifní výhody.
Předprodej jízdenek a místenek na nádraží
Praha-Braník denně od 7 do 18 hodin
a v mezinárodní pokladně Praha Masarykovo
nádraží denně od 8 do 18 hodin.

ZPĚT

9:12

Praha-Braník

18:22

9:24 – 9:27

Praha-Vršovice

17:56 – 18:11

9:34 – 9:41

Praha-Smíchov

17:46 – 17:48

10:15 – 10:38

Beroun

16:34 – 17:11

Více informací:

11:12 – 11:15

Křivoklát

15:50 – 16:02

•

11:35 – 12:21

Rakovník

15:19 – 15:35

ČD a.s., Krajské centrum osobní dopravy Praha,
tel.: 972 241 629, e-mail: lemberk@kcod.cd.cz

•

žst. Praha-Braník, tel.: 725 859 426, e-mail: pavlik@kcod.cd.cz

•

Praha Masarykovo nádraží, tel.: 972 246 161

12:36

Lužná u Rakovníka

15:05

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

Rakovnicko o.p.s.
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