
Přivítejte jaro na Knížecích  
Velikonocích na Křivoklátě  

Stav k 18. 2. 2013 

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

Leták má pouze informativní charakter. Přeprava ve vlacích ČD se 
řídí tarifem TR 10 a Smluvními přepravními podmínkami.

Výlet historickým vlakem 

30. a 31. března 2013

■	hrad Křivoklát
■	ČD Muzeum Lužná u Rakovníka 
■	ceník jízdného
■	jízdní řád

Rakovnicko
www.rakovnicko.info

Jízdní řád

CMYK

Partneři

Příjezd Odjezd Stanice Příjezd Odjezd

9:12 Praha-Braník 18:22

9:24 9:27 Praha-Vršovice 17:56 18:11

9:34 9:41 Praha-Smíchov 17:46 17:48

10:15 10:38 Beroun 16:34 17:11  

11:12 11:15 Křivoklát 15:50 16:02

11:35 12:21 Rakovník 15:19 15:35

12:36 Lužná u Rakovníka 15:05



Praha–Křivoklát

	 Zpáteční jízdenka 240 Kč

	 Rodinná zpáteční jízdenka (2 dospělí a 2 děti 6–15 let) 490 Kč

	 Jednosměrná jízdenka 200 Kč

	 Místenka 20 Kč

	 Děti ve věku 6–15 let mají 50% slevu

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

Křivoklát – Lužná u Rakovníka 

	 Zpáteční jízdenka 100 Kč

	 Jednosměrná jízdenka 60 Kč

K obchodním nabídkám neplatí žádné další slevy ani tarifní výhody.

Zapomeňte na současnost a přeneste se o pár staletí zpět o Knížecích 
Velikonocích na středověkém hradě. Jako za dávných časů hradních 
pánů obdivujte šikovnost kejklířů, smějte se komediantům a utrácejte za 
řemesla ve stáncích trhovců. Hlad zažeňte sladkou caltou nebo pečínkou, 
žízeň pivem, vínem či staročeskou medovinou.

Předprodej jízdenek a místenek na nádraží Praha-Braník od 1. 3. 2013 denně 
od 7 do 18 hodin a v mezinárodní pokladně stanice Praha-Masarykovo 
nádraží denně od 8 do 18 hodin.

Možnost vyhrát zajímavé ceny se slosovatelnými jízdenkami 
z předprodeje!

Více informací o programu získáte na www.krivoklat.cz a www.cd.cz/
zazitky 

Zeptejte se na podrobnosti v Krajském centru osobní dopravy Praha,  
tel.: 972 241 629, e-mail: Lemberk@kcod.cd.cz , ve stanicích Praha-Braník, 
tel.: 725 859 426, e-mail: pavlikP@szdc.cz a Praha – Masarykovo nádraží, 
tel.: 972 246 161.

Podlehněte romantické atmosféře světa vlaků a kolejí. Obdivujte 
technickou dokonalost i krásu parních lokomotiv, historických 
motorových lokomotiv a vozů a prozkoumejte dobová technická 
zařízení, bez kterých by železnice nemohla fungovat. Největší železniční 
muzeum v České republice bude otevřeno k mimořádné prohlídce 
po oba dny od 12 do 15 hodin.

Co nás čeká 

	 Historický vlak s parní lokomotivou a bufetovým vozem

	 Křivoklátský velikonoční jarmark 

	 Tradiční řemesla 

	 Stylový umělecký program

	 Bohaté občerstvení

	 Železniční muzeum v Lužné s mimořádnou prohlídkou

Vážení cestující,

vydejte se Křivoklátským expresem vedeným Šlechtičnou, 
historickou lokomotivou, jarním Křivoklátskem. Doveze vás na 
hrad Křivoklát na oslavu Knížecích Velikonoc nebo do železničního 
muzea v Lužné u Rakovníka. 

Ceník jízdného 

Hrad Křivoklát 

Další informace 

ČD Muzeum Lužná u Rakovníka 

Při předložení platné rodinné či zpáteční jízdenky 
Křivoklátského expresu obdržíte v pokladně hradu 50% slevu 
na vstupném do prohlídkového okruhu hradu.

Víte, že...
… Křivoklátským expresem taženým parní lokomotivou 
se můžete svézt v roce 2013 ještě několikrát?
Vydejte se 10. srpna na Křivořezání, 12. října na 
Křivoklání a 14. prosince na Advent na Křivoklátě.

TIP


