
S párou  
na podzimní Křivoklání

Stav k 15. 9. 2014

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

Výlet nostalgickým vlakem
na rytířské slavnosti

■   co nás čeká
■   jízdní řád
■   jízdné

Naplánujte si svůj výlet 11. řína 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.

CMYK
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	  vyjížďka parním vlakem s lokomotivou „Štokr“, historickými vagóny 
a bufetovým vozem

	  historický a scénický šerm, scénicko-kaskadérská představení

	  dobová hudba v podání souboru Krless

	  divadlo pro děti

	  dobový jarmark

	  taverny se skvělým jídlem a pitím 

	  novinka pro děti – rytířská stezka odvahy

Podrobnější informace o programu na www.krivoklat.cz  
a www.merlet.cz.

Vážení cestující,

vydejte se s námi na Křivoklát obdivovat v letošním roce naposled 
umění předních šermířů Merlet na jubilejní 20. ročník rytířských 
slavností Křivoklání! Křivoklátským parním expresem se můžete 
svézt nejen na jeden z našich nejnavštěvovanějších hradů Křivoklát, ale 
i do našeho největšího železničního muzea ČD v Lužné u Rakovníka 
obdivovat krásu historické železniční techniky.

Jízdní řád

TAM Stanice ZPĚT

8:52 Praha-Braník 18:29

9:31–9:34 Praha hl. n. 17:59–18:03

9:41–9:42 Praha-Smíchov 17:47–17:51

10:15–10:54 Beroun 16:34–17:11

11:28–11:31 Křivoklát 15:50–16:02

11:51–12:22 Rakovník 15:19–15:35

12:36 Lužná u Rakovníka 15:05
Co nás čeká

Jízdné

Základní Praha–Křivoklát
	 zpáteční 280 Kč

Obchodní nabídky
	 rodinná zpáteční jízdenka (2 dospělí a 2 děti 6–15 let) 570 Kč

	 jednosměrová jízdenka 240 Kč

	 děti 6–15 let jízdné poloviční

	 děti do 6 let zdarma (bez nároku na místo k sezení)

Obchodní nabídky Křivoklát–Lužná u Rakovníka
	 zpáteční jízdenka 120 Kč

	 jednosměrová jízdenka 60 Kč

K základní ceně jsou uznávány slevy a doplatky ZTP, děti, žáci, psi, síťové 
jízdenky. Při nákupu jízdenky v předprodeji obdrží každý účastník 
rezervaci místa zdarma. K obchodním nabídkám neplatí žádné další 
slevy ani tarifní výhody.

Při předložení platných rodinných a zpátečních jízdenek v pokladně hradu 
obdrží zájemci 20% slevu vstupného do prohlídkového okruhu hradu!

Předprodej jízdenek a místenek
● Praha Masarykovo nádraží, denně od 8:00 do 18:00 hod.,  
 tel. 972 246 161

● nádraží Praha-Braník, denně od 7:00 do 17:00 hod.,  
 tel. 725 859 426

Informace
●  Krajské centrum osobní dopravy Praha,  

tel. 972 241 629, e-mail Lemberk@gr.cd.cz

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

●  Masarykovo nádraží, tel. 972 246 161
Hrad Křivoklát

Víte, že...
... poslední letošní jízda Křivoklátského expresu  
se uskuteční 13. prosince na tradiční Advent  
na Křivoklátě? Nenechte si oblíbenou akci ujít!
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