S POSÁZAVSKÝM PACIFIKEM
ZA ZLATÝM POKLADEM –
PARNÍ VLAK V SOBOTU
24.5.2008.
V sobotu 24.5. vyjede z nádraží
Praha Braník na trať legendárního
„Posázavského pacifiku“ parní
vlak v čele s parní lokomotivou
434.2186 „Čtyřkolák“ z roku 1917.
Parní vlak projede nejkrásnější
trasu „Posázavského pacifiku“ do
Čerčan. Kromě překrásného okolí
železniční tratě vybudované
v kaňonu řeky Sázavy s několika
tunely a kamennými viadukty
mohou cestující z parního vlaku
navštívit mnoho kulturních akcí a
památek v Posázaví. V Jílovém u
Prahy stojí za návštěvu Regionální muzeum těžby zlata v Čechách. Pro zájemce je připravena i prohlídková
trasa ve Zlaté štole sv. Josefa. Po předložení jízdenky na parní vlak je možno získat 50 % slevu na vstupném
do muzea a zlaté štoly.
Nedaleko zastávky Krhanice se nachází vojenské technické muzeum Lešany, kde bude právě v tuto sobotu
slavnostně zahajována sezóna 2008. Kromě prohlídkových tras je pro návštěvníky připraven i bohatý program
s vojenskou tématikou. Vstup do muzea a na program je zdarma.
Ve stanici Týnec nad Sázavou lze navštívit Týnecký hrad nebo nedalekou zříceninu hradu Zbořený Kostelec.
Parní vlak bude sestaven z historických vozů 3. třídy s dřevěnými lavicemi včetně vozu bufetového.
Podrobnější informace o cenách jízdného a jízdním řádu obdržíte v osobní pokladně na nádraží Praha Braník,
kde bude zajištěn i předprodej jízdenek a místenek a to denně od 7 do 18 hodin.
Další informace obdržíte na tel. číslech 972 228 853, 972 228 850, e-mail: pavlik@epos.cd.cz.,
www.parnijizdy.xf.cz .
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PRAHA BRANÍK
Praha Zbraslav
Vrané nad Vltavou
Davle
Petrov u Prahy
Luka pod Medníkem
Jílové u Prahy
Krhanice
Týnec nad Sázavou
Čerčany

Ceny jízdenek a místenek:
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Rezervace jízdenek není možná.

Zpáteční jízdenka (Praha – Čerčany a zpět) = 240,- Kč
Jednosměrová jízdenka (Praha – Čerčany) = 200,- Kč
Úseková zpáteční jízdenka (Praha – Krhanice a zpět) = 200,- Kč
Úseková jízdenka (Praha - Krhanice) = 160,- Kč
Úseková jízdenka (Praha – Davle nebo Davle – Čerčany) = 100,- Kč
Úseková jízdenka mezi sousedními stanicemi = 60,- Kč
Děti od 6 do 15 let mají 50 % slevu
Děti do 6 let se přepravují zdarma bez nároku na místo k sezení.
Místenka = 20,- Kč

