
Klub českých turistů, odbor Český Brod Vás zve 

 

na výlet do Staré Boleslavi a  

 

prohlídku poutního chrámu Nanebevzetí Panny Marie    a    románské baziliky sv. Václava 

 

 

Termín:                                       v   úterý   30.  8.  2022 
 

 

Sraz:        Hala nádraží ČD v Č. Brodě v 7.00 hod. Každý si zakoupí jízdenku do Úval a zpět;  

 

Doprava: Vlaky ČD a.s. a  linkovými autobusy ČSAD;  

 

Odjezd:   30. 8. 2022 vlakem (směr Beroun) z Českého Brodu v  7.10  hod. do  Úval  

Příjezd   do Úval v 7.20 hod. a rychlý přesun  před  budovu  nádraží  k autobusové  zastávce 

Úvaly „žel.st. 

Odjezd:   z Úvaly „žel.st. Bus  v.7.33 hod. linka č. 655 směr Brandýs n/L. Stará Boleslav - do 

zastávky Brandýs n/L. ,,u soudu“( příjezd v 8:16); 

 

Dále budeme pokračovat procházkou 2- 3 km dlouhou kolem zámku Brandýs n/L přes most 

Ivana Olbrachta a plavební komory, kolem bývalé rotundy sv. Rocha,  baziliky sv. Václava, 

staroboleslavskou bránou přes Mariánské náměstí, k baroknímu kostelu Nanebevzetí Panny 

Marie a k církevnímu Infocentru v Jungmannově ul. Zde si zájemci zakoupí vstupenky na asi 

jednu hodinu trvající komentované prohlídky:  

 

Od 10.00 hod. do barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie a Palladia země české;  

Od 11.00 hod. do románské baziliky sv. Václava; 

 

Přechod mezi objekty bude společný s průvodcem přes Mariánské náměstí;  

Cena za oba okruhy prohlídek je pro seniory celkem 250,- Kč. (Je možné také si zakoupit  vstupenku jen pro 

jeden okruh). 

 

Občerstvení: je možné si zajistit přímo ve městě. 

 

Návrat:  

Odjezd:    ve  13.10  hod. ze Staré Boleslavi „aut.st. linkovým autobusem  

                 Bus  č. 375 do zastávky“  Brandýsa n.L.- St. Bol. „nám. 13.16 

                  

                 ve 13.41 hod. ze zastávky Brandýs n.L.- St. Bol. „nám.  

                 Bus  č. 655 do Úvaly „žel.st., přestup dle možnosti na vlak ve 14.26 hod. do Č. Brodu, 

Příjezd:   Předpokládaný návrat do Č. Brodu je mezi 15 a 16. Hod. 

  

    

Pověřena vedením výletu: Jaroslava Čermáková 

Telefon: 733 487 008 
 

 

 

 


