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PRAKTISKE  OPLYSNINGER OM LEJLIGHEDEN: 

Lejligheden er på ca. 80 m² og består af en 
kombineret stue/køkken, et stort soveværelse 

m/2 enkeltsenge, et mindre soveværelse også 
m/2 enkeltsenge, samt et ekstra værelse ude på 

gangen m/2 gæstesenge. 
Herudover bad og toilet, samt 2 store altaner. l 

kælderen er der aflåst garage til bilen. 
Lejligheden er beregnet til max. 6 personer, hvor 

4 personer er et ideelt valg.  
Lejligheden ligger placeret i det sydlige Prag i 

området Kunratice, tæt på metrostationen 
Chodov.  Du har lejligheden lørdag fra kl. 15.00 til 

en følgende lørdag kl. 11.00. 
OBS!! Lejligheden er røgfri, så rygning foregår 

udendørs!! 

 
DET ER DER l LEJLIGHEDEN: 

I lejligheden finder du stort set alt hvad du har 
brug for i ferien.  Der er spisebord og stole, dejlig 

lædersofagruppe, TV, DVD, radio m/CD- og 
kassetteafspiller, fuldt monteret køkken m/ 

kaffemaskine, vandkoger, æggekoger, brødrister 
og alt service til ca. 6 personer.  Der er køleskab, 

mikroovn og komfur m/ovn.  I soveværelserne er 
der garderobeskabe. Til altanerne hører der borde 

og stole, samt parasoller. I ekstra værelset er der 
tørrestativ, og desuden er der i lejligheden alt til 

rengøringen incl. en støvsuger. Dog må du selv 
sørge for rengøringsmidler. 

Der er også trådløst internet i lejligheden 
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Endvidere ligger bogen: Politikens “Turen går til 

Prag”. 

 
BADEMULIGHEDER: 

Der findes bademuligheder i friluftsbassiner og i 
kunstigt anlagte søer.  Nærmeste sø er vist på 

kortet på side 2. 
  

BEFORDRING: 
Det kollektive trafiksystem i Prag er særdeles 

velfungerende og samtidig meget billigt at 
benytte. Det tager ca. 20 min. at komme fra 

Chodov Station til Prag Centrum, med metrolinje 
C.  

Rygraden i systemet er den 3 strengede metro 
med linierne A, B og C. Dertil kommer et stort 

netværk af sporvogne og busser.  Metroen kører 

fra kl. 05.00 til midnat, mens busser og sporvogne 
kører hele døgnet, om natten dog kun med l - 2 

afgange i timen. Der benyttes samme slags billet 
til metro, sporvogn og busser.   

Prisen for 1 billet er 32 kc. (ca 10,00 kr.) og for 
kort gældende til ubegrænset kørsel med både 

metro, sporvogn og bus er prisen 310 kc. for 3 
dage og 110 kc. for 1 dag. Kortene kan købes på 

alle stationer, eller trækkes i automater. 
Enkeltbilletterne kan kun bruges l gang, der kan 

dog stiges om mellem flere forskellige linier 
indenfor 90 minutter.  

Der er også et stort udbud af taxaer, som til den 
officielle pris er billige at benytte.  Men her skal 

man være meget opmærksom for ikke at blive 



 5 

taget grundigt ved næsen. Der er nattakst, som er 

ret dyr. 

 
BUTIKKER: 

Der er virkelig gode indkøbsmuligheder i det store 
center ”Chodov Centrum”, der ligger ved Chodov 

stationen. I ”Chodov Centrum” er der også en 
vekselbutik som er gebyrfri. 

 
DAGBOG: 

I lejligheden finder du en gæstebog, hvor de 
tidligere besøgende har berettet om oplevelser, 

restauranter eller andet der kan være værd at 
kigge på. 

Heri kan du selv skrive om noget du vil anbefale 
til andre. 

 

ELEKTRICITET: 
220V vekselstrøm. Der kan anvendes almindelige 

flade stik. Runde stik kræver dog at der er et hul 
til jordstik. 

 
FORSIKRINGER: 

Det gule sygesikringsbevis er gyldigt i Tjekkiet, 
ved akut sygdom. Man skal dog påregne, at man 

selv skal lægge ud for eventuel behandling. 
Beløbet vil i så fald blive refunderet af 

sygesikringen efter hjemkomst mod aflevering af 
kvittering. Dog dækkes eventuel hjemtransport 

ikke af den offentlige sygesikring. 
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HELLIGDAGE: 

1/1, 2. påskedag, 5-7/7, 28/10, 24-25-26/12. 

 
HUSKELISTE: 

Du skal selv medbringe sengelinned, håndklæder, 
viskestykker, rengøringsmidler til slutrengøring, 

evt. en rulle toiletpapir for en sikkerheds skyld, 
kaffe og filterposer nr. 4, samt pas og sygesik-

ringsbevis.  
 

RENGØRING STÅR DU SELV FOR: 
Når du forlader lejligheden efter ferien, efterlader 

du den naturligvis ordentlig rengjort, således at 
den næste feriegæst kan rykke ind i et 

indbydende miljø. Det betyder at gulve er fejet 
eller vasket, at toilet og bad er ordentligt rene, og 

lugtfri. Alt affald skal være ude af lejligheden, og 

placeret i containerne, der står på gaden lige 
rundt om hjørnet. Køleskabet skal skrues ned på 

1. 
 

ZOOLOGISK HAVE: 
Prag Zoologiske have er absolut seværdig. Den 

ligger i bydelen Trojá. - Tag med metro linie C til 
Nadrazi Holesovice og derfra bus nr. 112 til 

endestationen. Åbningstid: alle dage november til 
februar 09.00 - 16.00, marts 09.00- 17.00, april, 

maj og september, oktober 09.00 - 18.00, juni til 
august 09.00 -19.00. Se evt. mere på 

www.zoopraha.cz  
 

 

 

http://www.zoopraha.cz/
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ØLSTUER: 

Prag er kendt for sine ølstuer.  Desværre er de 

gamle originale ved at være omdannet til 
spisesteder, men det er endnu ikke for sent at 

opleve den specielle atmosfære. 
Her skal blot nævnes nogle af de mest kendte: U 

Fleku, Kremenkova 11 (sort øl fra eget bryggeri) 
U Pinkasu, Jungmanovo nam. 15 (Urquell), U 

Tomase, Letenska 12 (sort øl),  
Bemærk at de fleste ølstuer lukker kl. 23.00. 

 
MUSEER: 

De fleste museer har daglig åbningstid 10.00 - 
17.00, undtagen mandag.  Dog holder 

Nationalmuseet åbent om mandagen, mens der i 
stedet er lukket tirsdag. 

 
Opdateret den 08.11.2013 

 


