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Výlet historickým 

expresem Sv. Jiří

■   program výletu

■   jízdní řád

■   ceny jízdného

■   předprodej jízdenek

27. dubna 2014

Tento leták má pouze informativní charakter. Informace o tarifech 

společnosti České dráhy najdete v letáku Jízdné. Přeprava ve vlacích

ČD se řídí tarifem TR 10 a SPPO.

Naplánujte si svůj výlet

Partneři:

ZÁMEK NELAHOZEVES
Krabčice



Vážení cestující,,

na počátku jara vyjíždí i letos z branického nádraží expres Sv. Jiří 

s  historickými vagóny a lokomotivou Čtyřkolák v čele. Neváhejte 

nasednout a užít si s námi nostalgickou vyjížďku spojenou 

s návštěvou tradiční svatojiřské pouti na Řípu! Ve vlaku na vás čeká 

v bufetovém voze občerstvení a na Řípu bohatý program pro děti 

i dospělé. Za cíl si však můžete zvolit i některou z dalších stanic, ve 

kterých stojí za návštěvu zdejší zajímavosti. 

Při předložení platných jízdenek na parní vlak 

získáte:

  slevu 30% na vstupné do zámku Nelahozeves

  snížené vstupné na Řípskou pouť do muzea 

v Roztokách a do železničního muzea ve Zlonicích

TIP

Roztoky a Středočeské muzeum v Roztokách

  návštěva města a jeho okolí (chráněné krajinné oblasti, 

naučné stezky)

  národní kulturní památka Levý Hradec s prvním křesťanským 

kostelem v Čechách

  muzeum aktuálně nabízí výstavu  „Poznávej se“ a „Čokoláda“

  návštěva zámku Zámek Nelahozeves

 

Řípská pouť

  vystoupení hudebních skupin 

  písničky a soutěže pro děti

  více než 200 stánků a mnoho pouťových atrakcí

 

Zlonice

  zahájení 18. sezony železničního muzea Zlonice

  výstava autoveteránů a jízdy historické 

malodráhy v areálu železničního muzea, 

modelové kolejiště

  prohlídky památníku A.Dvořáka

Program výletu

Jízdní řád

Ceny jízdného

Předprodej jízdenek

  Praha – Zlonice a zpět 280 Kč *
  Praha – Zlonice jednosměrná 240 Kč

  Úseková jízdenka mezi stanicemi Praha – Roztoky u  Prahy, 

Roztoky u Prahy – Kralupy nad Vltavou, Kralupy nad Vltavou – 

Ctiněves nebo Ctiněves – Zlonice 60 Kč

*  Základní jízdné, ke kterému jsou uznávány slevy a doplatky ZTP, děti, 

žáci, psi, In-Karta. Ostatní uvedené ceny jsou obchodní nabídky a neplatí 

k nim žádné slevy ani tarifní výhody

Zakupte si jízdenku v předprodeji a získejte místenku zdarma!

● Praha Masarykovo nádraží, denně od 8:00 do 18:00 hod., 

 tel. 972 246 161

● nádraží Praha Braník, Po až Čt 7:00 –16:20, Pá a So 6:00–18:15, 

 Ne a svátky 6:00–14:55, tel. 725 859 426

● Krajské centrum osobní dopravy Praha, 

 tel. 972 241 629, 720 797 072, e-mail: Lemberk@kcod.cd.cz

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

● Praha Masarykovo nádraží, tel. 972 246 161

Více o doprovodných akcích najdete také na webech:

● www.zmzlonice.draha.net

● www.krabcice.cz

● www.praoteccech.cz

● www. roztoky.cz

● www.zameknelahozeves.cz

TAM Stanice ZPĚT

8:45 Praha-Braník příj. 18:46

8:56–8:59 Praha-Vršovice příj. 18:34

9:03–9:08 Praha hl.n. příj. 18:20

9:24 Praha-Holešovice 18:07 

9:40 Roztoky u Prahy 17:54

9:56 Libčice nad Vltavou 17:41

10:04–10:47 Kralupy nad Vltavou 16:53–17:33

10:53 Nelahozeves zámek 16:48

11:22 Ctiněves (Říp) 16:17–16:21

11:35 Straškov 16:09  

12:07 Zlonice 15:33


