
Vydejte se na Řípskou  
pouť se Sv. Jiřím

Stav k 1. 4. 2013

Výlet historickým expresem
■	program výletu
■	 jízdní řád  
■	ceník jízdného 
■		kontakty

■

Informace o tarifech Českých drah najdete také v  letácích Jízdné, 
In-karta a Jednodenní cestování. Leták má pouze informativní charakter.
Přeprava ve vlacích ČD se řídí tarifem TR 10 a SPPO. 

28. dubna 2013 

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

Hrajte o zajímavé ceny!  
Stačí poslat SMS s číslem jízdenky na tento vlak.

Příklad SMS: SVJIRI 13005 BK 240 nebo SVJIRI 13005 PM 240

Výherci budou vybráni každý týden! 
Hraje se o více než 40 cen:  
 Volné vstupenky do Království železnic,  

na Staré Hrady, na Divadlo o mašinkách

 Upomínkové předměty a dárkové balení  
pivovaru Ferdinand 

 Pexesa, pohádkové karty a jiné

Soutěž trvá od 28. března do 27. dubna 2013.  
Výhry lze vyzvednout ve stanici s předprodejem jízdenek  
na tento vlak nejpozději do 2. května 2013.

Cena SMS je 6 Kč včetně DPH. O výhře vás budeme informovat pomocí SMS.
Technicky zajišťuje www.platmobilem.cz, Erika a.s., Na Příkopě 9–11,  
110 00 Praha 1, IČO: 25098900.

Na tel. číslo 900 06 06 pošlete SMS ve tvaru:
SVJIRImezeraČÍSLOJÍZDENKYmezeraBKmezeraCENAJÍZDENKY nebo  

SVJIRImezeraČÍSLOJÍZDENKYmezeraPMmezeraCENAJÍZDENKY
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Vážení cestující,

vychutnejte si romantiku nostalgické jízdy jarní krajinou a svezte se 
s námi na tradiční svatojiřskou pouť na Řípu. Až k úpatí hory vás 
doveze historický expres Sv. Jiří. Vlak sestavený z dobových vagonů 
a bufetového vozu vede parní lokomotiva Šlechtična. Za cíl svého 
výletu si můžete vybrat i další stanice, kterými expres projíždí. Pro 
děti i dospělé je v nich připraven bohatý kulturní program.

Řípská pouť a doprovodný program na trase vlaku se koná 28. dubna 2013.

Roztoky 
	 chráněné krajinné oblasti a naučné stezky městem i okolím 

 Levý Hradec, první křesťanský kostel v Čechách

 Středočeské muzeum s výstavou motýlů a ateliér Zdenky Braunerové

Nelahozeves
	 renesanční zámek s prohlídkou interiérů

Řípská pouť 
	 stánky, pouťové atrakce 

 vystoupení hudebních skupin 

 písničky a soutěže pro děti 

Zlonice
	 zahájení 17. sezony železničního muzea 

 výstava autoveteránů a jízdy historické malodráhy v areálu muzea

 památník A. Dvořáka 

 oslavy 140. výročí zprovoznění pražsko-duchcovské dráhy

	 Základní cena – zpáteční jízdenka Praha–Zlonice 240 Kč 

	 Jednosměrná jízdenka Praha–Zlonice 200 Kč

	 Jízdenka pouze pro úsek Praha–Roztoky u Prahy, Roztoky u Prahy– 
 Kralupy n. Vlt., Kralupy n. Vlt.–Ctiněves nebo Ctiněves–Zlonice 60 Kč

	 Děti ve věku 6–15 let 50 % sleva, děti do 6 let zdarma 

	 Studenti, důchodci, psi, ZTP a držitelé In-karty In 100% mají slevu 
 jízdného ze základní ceny 

Po předložení platných jízdenek na parní vlak získáte slevu na vstupné  
do zámku Nelahozeves, na Řípskou pouť, do muzea v Roztokách a do  
železničního muzea ve Zlonicích.

Předprodej jízdenek a místenek v osobní pokladně nádraží Praha-Braník 
denně od 7 do 18 hodin a v mezinárodní pokladně Praha–Masarykovo 
nádraží denně od 8 do 18 hodin. Platba pouze v hotovosti. 

Program výletu 

Ceník jízdného 

Kontakty

Jízdní řád 

Tam Stanice Zpět

8:38 Praha-Braník příj. 18:52

8:49–9:01 Praha-Vršovice příj. 18:28

9:05–9:13 Praha hl. n. příj. 18:21

9:27 Praha-Holešovice 18:07 

9:39 Roztoky u Prahy 17:55

9:57 Libčice nad Vltavou 17:42

10:06–10:46 Kralupy nad Vltavou 16:53–17:33

10:51 Nelahozeves zámek 16:49

11:22 Ctiněves (Říp) 16:17–16:21

11:35 Straškov 16:09

12:07 Zlonice 15:33

●  www.cd.cz/zazitky  
●  KCOD Praha, tel.: 972 241 629, e-mail: Lemberk@kcod.cd.cz 
●  nádraží Praha-Braník, tel.: 725 859 426, e-mail: pavlikp@szdc.cz 
●  nádraží Praha–Masarykovo nádraží, tel.: 972 246 161

další informace k doprovodným akcím: 

●  http://zmzlonice.draha.net 
●  www.krabcice.cz 
●  www.praoteccech.cz  
●  www.roztoky.cz 
●  www.zameknelahozeves.cz  

Partneři:

CMYK
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