
S párou na křivoklátský 
adventní jarmark

PRAHA-SMÍCHOV 
– KŘIVOKLÁT A ZPĚT

Výlet historickým vlakem s lokomotivou 
„Šlechtična“ za vánoční lidovou zábavou.

10. prosince 2016

MÍSTO PRO VAŠE POZNÁMKY

Stav k 4. 12. 2016

PARTNEŘI

Lokomotiva „Šlechtična“
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Je tady čas adventu a s ním i lidová zábava s koncertem pro 
krále Jana Lucemburského na oblíbeném hradu. Vyjeďte si  
s námi na Křivoklát parním vlakem s lokomotivou „Šlechtična“!

CO NÁS ČEKÁ

•  nostalgický vlak sestavený z historických vagonů a se zařazeným 
bufetovým vozem 

•  dobový jarmark

•  historická hudba, divadlo, kejklíři, šermíři

•  Krless, BraAgas, Podřipský žesťový kvintet,Vojta Vrtek, Komedianti 
na káře, Gabina a Katka, Tartas

•  královský průvod ve 14:00 hod.

•  vánoční koledy

•  taverny se skvělým jídlem a pitím

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)

Beroun – Křivoklát
•  zpáteční jízdenka 140 Kč

•  jednosměrná jízdenka 120 Kč
* Základní jízdné, ke kterému jsou uznávány slevy pro ZTP, žáky a psy. Ostatní ceny jsou 
obchodní nabídky a neplatí k nim žádné další slevy ani tarifní výhody. 

Majitelé zpáteční jízdenky historického vlaku získají slevu 20 %   
ze vstupného do 1. prohlídkového okruhu hradu!

PŘEDPRODEJ
  Masarykovo nádraží (mezinárodní pokladna)

•  denně 8:00–12:00 hod., 12:30–16:00 hod. a 16:15–18:00 hod.

Nádraží Praha-Braník (osobní pokladna)

•  denně 7:00–11:30 hod. a 12:30–17:20 hod.

Při nákupu jízdenky v předprodeji místenka zdarma!

INFORMACE

•   ČD a.s., GŘ ROC Praha: T 972 241 629 | Lemberk@gr.cd.cz

•   nádraží Praha-Braník: T 725 859 426 | pavlik@zap.cd.cz

•   Praha Masarykovo nádraží: T 972 246 161

Hrad Křivoklát

JÍZDNÍ ŘÁD

www.krivoklat.cz
www.cd.cz/zazitky

TAM STANICE ZPĚT

9:40 Praha-Smíchov 17:16

10:13–10:38 Beroun 16:27–16:41

11:14 Křivoklát 15:52

Vlak je sestaven z historických osobních vozů, v soupravě je zařazen bufetový vůz.
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