Informatie bestemming Hapimag Praag
Reis naar de bestemming
Reis naar de bestemming op eigen gelegenheid
Reis naar de bestemming vanaf vliegveld Praha Vaclava Havla:
Taxi: Met de taxi rijdt u rechtstreeks naar de stadsresidentie. De richtprijs van CZK 720,– geldt voor een
enkele reis en moet in de taxi worden voldaan. Reservering direct in de stadsresidentie.
Bus: Rijd met buslijn 119 tot aan de laatste halte „Nádraží Veleslavín“. Stap hier over op metrolijn A en rij vijf
stations verder tot station "Museum".
Airport-Express/Trein: Om de 30 minuten rijden de Airport-Express-bussen (AE) van het vliegveld tot aan het
centraal station Praha-hl.n. Vanaf het centraal station komt u aan de hand van onderstaande beschrijving bij
de stadsresidentie.
Trein
Reis naar de bestemming vanaf centraal station Praha-hl.n:
De meeste internationale treinen komen aan op centraal station Praha-hl.n.
Taxi: De richtprijs voor een taxirit naar de stadsresidentie bedraagt CZK 350,–. Boek de rit direct in de
Hapimag stadsresidentie.
Te voet: De stadsresidentie kunt u vanaf het centraal station Praha-hl.n. goed te voet bereiken (800 m in de
richting van het nationale museum). De stadsresidentie bevindt zich aan het Wenzelplein (ter hoogte van het
Wenzelmomument).
Metro: Rij één station met metrolijn C tot station "Museum".
Auto
Vanuit het noorden:
Vanuit de richting Dresden/Chemnitz grensovergang Zinnwald - Cinovec. Verder op de E55 in de richting van
Praag. Bij Praag richting centrum nemen, tweemaal de Moldau oversteken en langs het centraal station
rijden. Het volgende verkeerslicht is voor het Wenzelplein, waar u tegenover de Hapimag stadsresidentie
reeds ziet. Het is belangrijk bij dit verkeerslicht uiterst rechts voor te sorteren, om op het Wenzelplein te
kunnen komen. De rijrichting op het plein volgen, tot het midden, dan de linkerrijstrook nemen, tot aan de
Hapimag stadsresidentie (ter hoogte van het Wenzelmonument).
Vanuit het noordwesten:
Vanuit de richting Plauen grensovergang Schönberg - Vojtanov op de E49 en vanuit de richting Würzburg
grensovergang Schirnding - Pomezi op de E48, beiden via Karlsbad over de E48 naar Praag. In het centrum
van Praag de Moldau oversteken, dan langs het centraal station. Verder zoals omschreven bij aankomst
vanuit het noorden.
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Vanuit het zuidwesten:
Vanuit de richting Nürnberg grensovergang Waidhaus - Rozvadov, over de E50 richting Pilsen. Vanuit de
richting München grensovergang Bayerisch Eisenstadt - Zelezna Ruda over de E53, tevens via Pilsen, waar u
de E50 neemt. De E50 gaat tot Praag, verder in de richting van het centrum, de Moldau oversteken, de Jecna
straat bergopwaarts rijden en bij het vijfde verkeerslicht linksaf slaan in de richting van Teplice. Direct daarna
bij het volgende verkeerslicht slaat u weer linksaf de Zitna straat in. Daar bij het tweede verkeerslicht rechts
de Stepanska straat inrijden, bergafwaarts tot aan het Wenzelplein, rechts afbuigend omhoog rijden tot aan
de Hapimag stadsresidentie (ter hoogte van het Wenzelmonument).
Vanuit het zuiden:
Vanuit de richting Linz grensovergang Wullowitz - Dolni Dvoriste over de E55, via Budweiss - Ceske Budejovice
over de E55 naar Praag. In Praag richting centrum rijden, over een hoge brug, daarna bij het derde
verkeerslicht linksaf de Zitna straat inrijden. Daar bij het tweede verkeerslicht rechts de Stepanska straat
inrijden, bergafwaarts tot aan het Wenzelplein, rechts afbuigend omhoog rijden tot aan de Hapimag
stadsresidentie (ter hoogte van het Wenzelmonument).
Vanuit het zuidoosten:
Vanuit de richting Wenen grensovergang Kleinhaugsdorf - Hate, over de E59 via Znojmo over de E65 richting
Praag. In Praag richting het centrum rijden, over een hoge brug en verder zoals beschreven onder aankomst
vanuit het zuiden.
Voor het rijden op de snelwegen in Tsjechië is een snelwegvignet noodzakelijk. (Vignetten zijn voor 10 dagen
of 1 maand verkrijgbaar). Wij raden u aan een set reservelampjes voor uw voertuig mee te nemen.

Aankomst buiten de receptie openingstijden
Als u buiten de openingstijden van de receptie aankomt, leggen wij de sleutelkaart voor uw vakantiewoning
klaar.
1. Onze bewaker begroet u bij de receptie en overhandigt u uw sleutelkaart nadat hij uw persoonlijke
gegevens heeft ontvangen.
2. Graag begroeten wij u de volgende dag bij de receptie voor check-in en geven wij u graag persoonlijke
tips voor uw verblijf in Praag.
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