Cesta z Hlavního nádraží
Veřejnou dopravou:
1. Opusťte budovu Hlavního nádraží. Jděte doprava přes park na tramvajovou zastávku podle první mapy
(300m).
2. Nastupte do tramvaje č.5/9/15 nebo 26 a jeďte 2 zastávky do stanice Lipanská (přibližně 3 min).
3. Ze zastávky Lipanská jděte přímo do Hotelu Golden City Garni, jak je vyznačeno na druhé mapě (90m).
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1.

Hlavní nádraží

Lístky zakoupíte v:
turistickém informačním centru v
hale Hlavního nádraží
žlutých automatech při vstupu do
metra, platit můžete jak hotově
tak i platební kartou v CZK

Lipanská

2.

Lístky:
Pro cestu veřejnou dopravou
budete potřebovat lístky na
30 minut za 30 CZK

Hotel Golden City
Garni

Transfer s fixní cenou:
1. Zarezervujte si transfer předem na našem webu nebo e-mailem na hotel@goldencity.cz.
2. Střetněte se s naším řidičem v příjezdové hale vedle Burger Kingu (náš řidič bude držet malou kartičku
s Vaším jménem)*.
3. Užijte si jízdu do Hotelu Golden City Garni. Cesta trvá okolo 7 minut. Řidič Vás zavede přímo k naší
recepci.
*nezáleží na tom, jak dlouho je Váš vlak nebo autobus zpožděn, náš řidič na Vás bude čekat, dokud nedorazíte.

Cena transferu:
Osobní auto (max 4 osoby)
za 250 CZK / 11 EUR za auto
minivan (8 people max)
za 450 CZK / 19 EUR za auto
Platba je uskutečněna přímo našemu
řidiči hotově v CZK nebo EUR nebo
platební kartou (na vyžádání)

Cesta z autobusového nádraží Florenc
Veřejnou dopravou:
1. Vyjděte z autobusového nádraží Florenc. Vejděte do metra linky C (červená) stanice Florenc použitím
podchodu podle vyznačení na první mapě níže (80m).
2. Z linky C jeďte jednu stanici na Hlavní nádraží (přibližně 2 min).
3. Vystupte na stanici Hlavní nádraží, vyjděte před budovu a dejte se vpravo přes park dolů na tramvajovou
zastávku podle druhé mapy (300m).
4. Nastupte do tramvaje č.5/9/15 nebo 26 a jeďte 2 zastávky do stanice Lipanská (přibližně 3 min).
5. Ze zastávky Lipanská jděte přímo do Hotelu Golden City Garni, jak je vyznačeno na třetí mapě (90m).
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Florenc BUS

2.

Hlavní nádraží metro

Lístky zakoupíte v:
turistickém informačním centru v
hale Hlavního nádraží
žlutých automatech při vstupu do
metra, platit můžete jak hotově
tak i platební kartou v CZK
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Lipanská

3.

Lístky:
Pro cestu veřejnou dopravou
budete potřebovat lístky na
30 minut za 30 CZK

Hotel Golden City
Garni

Více informací o Pražské veřejné dopravě naleznete na https://www.dpp.cz

Transfer s fixní cenou:
1. Zarezervujte si transfer předem na našem webu nebo e-mailem na hotel@goldencity.cz.
2. Střetněte se s naším řidičem v příjezdové hale Florence vedle Burger Kingu (náš řidič bude držet malou
kartičku s Vaším jménem)*.
3. Užijte si jízdu do Hotelu Golden City Garni. Cesta trvá okolo 6 minut. Řidič Vás zavede přímo k naší recepci!
*nezáleží na tom, jak dlouho je Váš autobus zpožděn, náš řidič na Vás bude čekat, dokud nedorazíte.

Cena transferu:
Osobní auto (max 4 osoby)
za 250 CZK / 11 EUR za auto
minivan (8 people max)
za 450 CZK / 19 EUR za auto
Platba je uskutečněna přímo našemu
řidiči hotově v CZK nebo EUR nebo
platební kartou (na vyžádání)

Cesta z Letiště Václava Havla (Ruzyně)
Veřejnou dopravou:
1. Z Terminálu 1 nebo 2 si vezměte autobus č. 119 na konečnou zastávku Nádraží Veleslavín (přibližně 17 min). Lístky:
2. Po výstupu přejděte na tramvajovou zastávku, která je zobrazena na první mapě (přibližně 130m).
pro cestu budete potřebovat
3. Nastupte do tramvaje č. 26 a jeďte 20 zastávek na stanici Lipanská (přibližně 31 min).
lístek na 90 minut za 40 CZK
4. Ze zastávky Lipanská jděte přímo do Hotelu Golden City Garni, jak je vyznačeno na druhé mapě (90m).
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Více informací o Pražské veřejné dopravě naleznete na https://www.dpp.cz/cestovani/doprava-na-letiste

Transfer s fixní cenou:
1. Zarezervujte si transfer předem na našem webu nebo e-mailem na hotel@goldencity.cz.
2. Střetněte se s naším řidičem v příletové hale (náš řidič bude držet malou kartičku s Vaším jménem)*.
3. Užijte si jízdu do Hotelu Golden City Garni. Cesta trvá okolo 40 minut. Řidič Vás zavede přímo k naší
recepci.
*nezáleží na tom, jak dlouho je Váš let zpožděn, náš řidič na Vás bude čekat, dokud nepřiletíte.

Cena transferu
Osobní auto (max. 4 osoby)
za 775 CZK/ 31 EUR za auto
Minibus (max. 8 osob)
za 1250 CZK/ 50 EUR za auto
Platba je uskutečněna přímo našemu
řidiči hotově v CZK nebo EUR nebo
platební kartou (na vyžádání).

