MÍSTO NA VAŠE POZNÁMKY...

Knížecí
velikonoce
na Křivoklátě

PARTNEŘI

4. a 5. dubna 2015
S párou na vítání jara

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

Stav k 9. 3. 2015

Vydejete se s námi za tradičním vítáním jara s knížecí rodinou na náš
nejnavštěvovanější hrad! Na cestu je připraven Křivoklátský
expres s parní lokomotivou Šlechtična.

Co nás čeká
Jízda nostalgickým vlakem sestaveným z historických
vagonů a bufetového vozu.

velký řemeslný jarmark na dolním nádvoří hradu

●

ukázky řemesel

●

dětské dílny

●

staročeské speciality

●

zelené velikonoční pivo

●

hudba, divadlo, kejklíři, staročeské zvyky

Praha–Křivoklát
●

Zpáteční jízdenka 280 Kč *

●

Rodinná zpáteční jízdenka (2 dospělí a 2 děti 6–15 let) 570 Kč

●

Jednosměrná jízdenka 240 Kč

●

Děti ve věku 6–15 let mají 50% slevu

●

Děti do 6 let bez nároku na místo k sezení jedou zdarma

Úsekové jízdné

Na Křivoklátě
●

CENY JÍZDNÉHO

●

Jízdné mezi dvěma stanicemi 60 Kč

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

Velikonoční nadílka! Při předložení platných
rodinných a zpátečních jízdenek získají účastníci 50% slevu
vstupného na prohlídku hradu.

POZOR!

Železniční muzeum v Lužné u Rakovníka
je během akce z technických důvodů zavřeno!

PŘEDPRODEJ A INFORMACE
Zakupte si jízdenku v předprodeji a získáte místenku
na Křivoklátský expres zdarma!

JÍZDNÍ ŘÁD
TAM

STANICE

ZPĚT

9:14

Praha-Braník

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

Rakovník

15:31

Předprodej
●

●

nádraží Praha-Braník, denně 7:00 –11:30 a 13:30–17:20,
tel. 725 859 426

Kontakty pro infomace
●

●

Více informací o programu také na www.krivoklat.cz
nebo www.cd.cz/zazitky

Praha Masarykovo nádraží, denně 8:00–18:00 hod.,
tel. 972 246 161

●

ČD a. s., GŘ ROC Praha, tel.: 972 241 629,
e-mail: Lemberk@gr.cd.cz
žst. Praha-Braník, tel.: 725 859 426,
e-mail: pavlik@zap.cd.cz
Praha Masarykovo nádraží, tel.: 972 246 161

