
Pohodlné parkování přímo na letišti

Kryté parkovací domy

3 venkovní parkoviště

• K příjezdu na letiště využijte exit 2 z rychlostní silnice R7
• Na dopravním značení sledujte piktogram letiště
•  Příjezd k letištním terminálům je na vozovce značen 

barevnými ovály:  Terminál 1 Terminál 2

Směr Praha centrum 

SMARTPA

AEROPARKING LETIŠTĚ PRAHA

www.aeroparking.cz

/letistepraha

/letistepraha
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Nejlevnější parkování 
přímo na letišti
Zarezervujte si své parkovací místo 
předem na www.aeroparking.cz 
aušetřete oproti standardní ceně.

Chci parkovat do 15 minut
Parkoviště P1 EXPRESS a P2 EXPRESS slouží pro krátkodobé 
zastavení. Prvních 15 min. zdarma.

Chci parkovat 1 hodinu a více
Parkoviště PC COMFORT a PB ECONOMY slouží k stání, kdy 
například chcete své blízké doprovodit k odbavení.

Chci parkovat 1 a více dní
Parkoviště, PA SMART, PC COMFORT a PC COMFORT VIP jsou 
určena pro dlouhodobá stání, když jedete například na 
služební cestu nebo na dovolenou.

Městská hromadná doprava
Zastávky:
Terminál 1 – východ D, E, F 
Terminál 2 – východ C, D, E
Linka 100 –  vyjíždí ze zastávky Zličín (stanice metra B)
Linka 119 –  vyjíždí ze zastávky Nádraží Veleslavín 

(stanice metra A)

Cena jízdného:

Základní Zlevněná Platnost

Základní 32 Kč 16 Kč 90 minut

Dejte si smažený 
vepřový nebo kuřecí řízek 
s bramborovým salátem
Po předložení tohoto voucheru 
máte nárok na jedno hlavní jídlo 
– smažený vepřový nebo kuřecí 
řízek s bramborovým salátem.

Platnost do 31. 12. 2018
95   Kč
140 Kč

Letiště Václava Havla 
Praha je nekuřácké.

Za pasovou a bezpečnostní 
kontrolou uvnitř terminálů je 

přísný zákaz kouření včetně 
elektronických cigaret. Pro 

cestující doporučujeme využít 
pouze vyhrazená venkovní 

místa ke kouření před 
terminály.

www.prg.aero

Začněte dovolenou 
na Letišti Praha



Da
lš

í z
aj

ím
av

é 
tip

y 
na

le
zn

et
e 

na
 w

w
w

.p
rg

.a
er

o

1. Letištní salonky
Užijte si soukromí a pohodlí v designovém prostředí 
s all inclusive občerstvením a s možností individuální 
bezpečnostní kontroly od 720 Kč/osoba/2 hod. Více 
informací najdete na www.prg.aero/salonky.

3. Knihovna
Zkrátit čekání na váš let si můžete ve 
volně přístupných knihovnách. Najdete 
je v neveřejné části Terminálu 1 a 2.

Obchody a služby
Na letišti najdete lékárnu, pojišťovnu, poštu, obchod 
s cestovatelskými potřebami, supermarket, stánek 
mobilního operátora a mnoho restaurací a kaváren.

4. Dětský koutek
Na obou Terminálech můžete 
navštívit dětské koutky 
a minikoutky.

2. Fontánky s pitnou vodou
Ve veřejné části Terminálu 1 je několik 
fontánek s pitnou vodu. Po odbavení 
pak najdete fontány i v neveřejné části 
obou Terminálů. 

5. Místnost pro rodiče 
s dětmi
Využít můžete také místnosti 
pro rodiče s dětmi, kde je 
vám k dispozici mikrovlnná 
trouba, přebalovací pult 
nebo hrací koutek.

6. Velkoformátové hry
V příletové hale Terminálu 2 
si můžete zkrátit čekání hraním 
velkoformátových her.

7. Kočárky
Cestujete-li s vašimi nejmenšími, 
nabízíme vám možnost zapůjčit 
si letištní kočárky, které jsou vám 
k dispozici na Terminálu 1 i 2 na 
vyznačených stanovištích za 
bezpečnostní kontrolou. 

11. Restaurace Praha
Dobrý oběd nebo večeři pořídíte v Restauraci 
Praha již od 95 Kč. Restaurace je samoobslužná.

Nabíjecí místa
Surfovat při čekání na odlet můžete bez obav. Na letišti je dostatek 
míst, kde si můžete svou elektroniku nabít. Postupně vybavujeme 
vybrané lavičky USB porty a elektrickými zásuvkami.

8. Easy Go Gate
Elektronická pasová kontrola umožňuje 
rychlé odbavení držitelů pasu s biometrickými 
údaji. Využít tohoto odbavení mohou pouze 
občané starší 15 let ze zemí Evropského 
hospodářského prostoru, Evropské unie 
a Švýcarska.

9. Relaxační zóny
Odpočívat na pohodlných sedačkách nebo se protáhnout na 
strečinkovém stroji můžete 24 hodin denně/7 dní v týdnu. Relaxační zóny 
najdete například ve 2. patře neveřejné části Terminálu 2 a u transferové 
přepážky v neveřejné části spojovacího objektu mezi Terminály 1 a 2.

10. Vyhlídkové terasy
Provoz na letištní ploše můžete pozorovat ze dvou veřejně přístupných 
teras. První se nachází na Terminálu 1, přímo v Restauraci Praha, druhá 
pak blízko odletové haly Terminálu 2, kousek od lékárny.  

Informační asistenti
Nebudete-li si vědět rady ohledně vašeho odletu, odbavení či 
jiných letištních služeb, můžete se obrátit na informační asistenty. 
Poznáte je podle červených triček.

Exkurze na letišti
Nahlédněte do zákulisí Letiště Václava Havla Praha, kam se 
běžný cestující nedostane. Hledáte zajímavý program na víkend? 
Navštivte naše exkurze. Více o samotných exkurzích a jejich 
rezervaci se dozvíte na www.prg.aero/exkurze.

Bezplatné WIFI
Ve všech prostorách letiště je vám k dispozici 
bezplatné WIFI připojení bez registrace.
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