MÍSTO NA VAŠE POZNÁMKY...

PRAHA-BRANÍK – LUŽNÁ
U RAKOVNÍKA A ZPĚT

S párou na
20. Křivořezání
a Rytířské kratochvíle F. W.

PARTNEŘI

8. srpna 2015
Výlet historickým vlakem na jubilejní řezbářské
sympozium a renesanční slavnosti

České dráhy, Váš osobní dopravce
www.cd.cz
840 112 113
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Druhou srpnovou sobotu zamíří křivoklátský parní expres
na tradiční řezbářské sympozium. I jubilejní 20. ročník bude plný
zajímavého programu. Kdo však dává před vůní dřeva přednost syčení
páry, může se svézt až do Lužné u Rakovníka a navštívit naše největší
železniční muzeum. V čele historického vlaku pojede parní lokomotiva
„Šlechtična“.

Co nás čeká

• o slavy 20. let Křivořezání s programem až do 23:00
• více, než 30 řezbářských mistrů při práci

• r ytířské kratochvíle Filipiny Welserové – renesanční slavnosti
(turnaje, historický průvod, hudba, tanec, kejklíři a dobové stánky)
• o hňová show

• d obový pijácký rituál v Bakchově jeskyni
• d obová zbrojnice

• renesanční kuchyně s vybranými lahůdkami
• renesanční stezka pro děti

• p o celý víkend otevřeny i běžně nepřístupné prostory hradu
V historickém vlaku je řazen bufetový vůz.

JÍZDNÍ ŘÁD
TAM

ZASTÁVKA VLAKU

9:14

Praha-Braník

ZPĚT

18:28

9:26–9:30

Praha-Vršovice

17:59–18:07

9:38–9:42

Praha-Smíchov

17:47–17:51

10:15–10:36

Beroun

16:34–17:11

10:51– 10:53

Nižbor

16:19–16:23

11:15– 11:18

Křivoklát

15:46–15:58

11:38–12:21

Rakovník

15:19–15:31

12:35

Lužná u Rak.

15:05

JÍZDNÉ

Praha – Křivoklát

• zpáteční jízdenka 280 Kč*
• rodinná zpáteční jízdenka
(max. 2 dospělí a 2 děti 6–15 let) 570 Kč
• jednosměrná jízdenka 240 Kč
• děti 6 – 15 let 50 % sleva
• děti do 6 let zdarma (bez nároku na místo k sezení)
Křivoklát – Lužná u Rakovníka
• zpáteční jízdenka 120 Kč*
• jednosměrná jízdenka 60 Kč

INFORMACE

* Základní jízdné, ke kterému jsou uznávány slevy a doplatky ZTP, děti, žáci, psi, síťové
jízdenky. Ostatní ceny jsou obchodní nabídky a neplatí k nim žádné další slevy ani tarifní
výhody.

•Č
 D a.s., GŘ ROC Praha:
T 972 241 629 | Lemberk@gr.cd.cz
• n ádraží Praha-Braník:
T 725 859 426 | pavlik@zap.cd.cz

Mimořádná nabídka pro návštěvníky hradu.
Při předložení platných rodinných a zpátečních jízdenek Křivoklátského
expresu obdržíte v pokladně hradu 20% slevu ze vstupného
do prohlídkového okruhu hradu.

• P raha Masarykovo nádraží:
T 972 246 161

PŘEDPRODEJ JÍZDENEK

• M
 asarykovo nádraží
T 972 246 161 (denně od 8:00 do 18:00)
• n ádraží Praha-Braník
T 725 859 426 (denně od 7:00 do 11:30 a od 13:30 do 17:20)

lokomotiva „Šlechtična“
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