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Výlet z Prahy na Dobříš

■	 co nás čeká 
■	 jízdní řády
■	 jízdné

Naplánujte si svůj výlet 13. září 2014

Partneři akce:

Tento leták má pouze informativní charakter. Přeprava v nostalgických 
vlacích ČD se řídí SPPO a vyhláškou PTV číslo A 77/51–52/2013.

Dobříš



Vážení cestující, 
zažijte s vašimi dětmi pohádkový výlet! Na dobříšskou 
Svatováclavskou slavnost se můžete svézt z Prahy-Braníka 
historickým vlakem s parní lokomotivou z roku 1917 v čele a  na 
místě se vydat na neobvyklou prohlídku zámku. Na své si pak přijdete 
i v zámeckém parku, kde je připraven pestrý program pro malé 
i velké i bohaté občerstvení. A komu se jízda parním vlakem opravdu 
zalíbila, může se projet i z Dobříše do Malé Hraštice a zpět.

Co nás čeká

Jízdné

Jízdní řády

  historický vlak z Prahy-Braníka na Dobříš s odjezdem v 10:03 hod.

  jízda s párou z Dobříše do Malé Hraštice a zpět, odjezd ve 13:55 hod. 

  kostýmované prohlídky zámku s hudebním a divadelním 
doprovodem

  sokolnické a šermířské ukázky 
ve francouzském parku

  program pro děti s hrami 
a soutěžemi 

  hledání pokladu v pivovarských 
sklepech a spousta další zábavy

 jednosměrná jízdenka Praha–Dobříš 240 Kč  

 zpáteční jízdenka Dobříš–Malá Hraštice 120 Kč 

 úseková jízdenka Praha–Měchenice nebo Měchenice–Dobříš 120 Kč 

 úseková jízdenka mezi sousedními stanicemi 60 Kč 

 místenka zdarma (pouze v předprodeji)

Příjezd Odjezd Stanice Příjezd Odjezd

10:03 Praha-Braník 17:30

10:13 10:14 Praha-Zbraslav 17:17 17:21

10:20 10:36 Vrané nad Vlt. 16:55 17:10

10:41 10:43 Měchenice 16:47 16:49

11:03 11:05 Čísovice 16:27 16:29

11:16 11:18 Mníšek pod Brdy 16:17 16:19

11:30 11:32 Malá Hraštice 16:02 16:03

11:45 Dobříš 15:41

Příjezd Odjezd Stanice Příjezd Odjezd

13:55 Dobříš 14:44

14:10 Malá Hraštice 14:30

Držitelé jízdenek z parního vlaku získají možnost 
přednostních prohlídek zámku ve 12:45 a 13:15 hodin!

K obchodním nabídkám neplatí žádné další slevy ani tarifní výhody. Jízdné pro děti  
od 6 do 15 let je poloviční, přeprava dětí do 6 let zdarma (bez nároku na místo k sezení).

Předprodej jízdenek v železniční stanici Praha-Braník denně od 7 do 17 hod. nebo 
Praha Masarykovo nádraží, mezinárodní pokladna, denně od 8 do 18 hod.  

Obchodní nabídky:

 

zpáteční jízdenka Praha–Dobříš 280 Kč (k této ceně jsou uznávány slevy 
a doplatky: ZTP, děti, žáci, psi, síťové jízdenky)  

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

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

• Praha Masarykovo nádraží  
tel.: 972 246 161

• www.zamekdobris.cz

Více informací: 


